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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 178. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 27. фебруара 2014. 

године, са почетком у 18, 30 часова. Седници јe присуствовало 7 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Станиша Јосић, 

Александар Павловић, 

Владимир Алексић, 

Зоран Перовић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Снежана Божић. 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),   

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 

Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 

Дејан Ђукић, руководилац сектора за оп послове (без права гласа) записничар на овој 

седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 176. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Завршни рачун 

2. Пројекат софтвера за регистрацију домена – извештај комисије 

3. Текући послови канцеларије 

4. РГ за развој пословања 

а: Извештај 

б: Предлози о 4ПИ – предлози РГ и канцеларије 

5. Разно 

 

Прва тачка: Завршни рачун 

 

По спроведеној дискусији, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Завршни рачун за 2013. 

годину.  

 

Друга тачка: Пројекат софтвера за регистрацију домена – извештај комисије 

 

УО је размотрио, а потом ЈЕДНОГЛАСНО усвојио извештај комисије за 

квалитативни пријем пројекта, а тиме је извршен квалитативни пријем Пројекта 

система за регистрацију назива интернет домена. 
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ЈЕДНОГЛАСНО је наложено канцеларији да започне неопходне припреме ради 

покретања поступка избора понуђача за израду и/или имплементацију софтвера за 

регистрацију назива домена.  

 

Трећа тачка: Текући послови канцеларије 

 

У оквиру ове тачке, већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, дата је сагласност директору 

да покрене поступак набавке услуге израде веб сајта РНИДС-а. Испред УО, одређена је 

Биљана Ромић Пунош, као члан комисије за набавку, а директор ће одредити остале 

чланове и формирати комисију за ову набавку.  

 

Након што су извршене измене нацрта, о којима је разговарано на претходних седницама, 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет нови Правилник о спровођењу поступка набавки. 

 

Четврта тачка: РГ за развој пословања 

 

У оквиру ове тачке дискутовано је о извештају радне групе за развој пословања. 

Разговарано је и о томе да ли ће, и у ком облику у наредном периоду, РНИДС 

финансирати пројекте.  

 

Већином гласова, са 6 ЗА, 1 ПРОТИВ, усвојен је извештај Радне групе за развој 

пословања. О реализацији појединих предлога Радне групе, УО ће се изјаснити 

накнадно и појединачним одлукама.  

 

Снежана Божић је издвојила своје мишљење и навела да сматра да садржина извештаја 

није у потпуности обухватила захтеве УО, те да исти треба да буде допуњен.  

 

Пета тачка: Разно 

a. Политике рада овлашћених регистара 

 

ЈЕДНОГЛАНО је донет закључак да ће питање минималног броја регистрација на 

годишњем нивоу, као и други услови за одржавање статуса овлашћеног регистра бити 

накнадно разматрани. Свакако, о овоме ће бити одлучено пре почетка рада новог 

софтвера за регистрацију назива домена, уз остављање оптималном времена 

овлашћеним регистрима да дају своје сугестије на предлоге процедуре и политика. 

  

б. Радне групе и комисије 

 

У погледу радних група и комисија за набавку, чије је формирање иницирано на 

претходној и овој седници, закључено је да ће чланови радних група примати накнаду 

у складу са важећим актима РНИДС-а, који уређују ово питање.  

 

У вези радне групе за израду предлога правилника о спровођењу електронских 

седница, о којој је одлучивано на 177. седници УО, констатовано је да ће од чланова 

УО, Александар Павловић учествовати у раду ове радне групе. 

 

У Београду, 27. фебруар 2014. године  

 

Седница је завршена у 22, 40 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


