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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 182. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 30. априла 2014. 

године, са почетком у 19, 00 часова. Седници јe  присуствовало 7 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Станиша Јосић, 

Александар Павловић, 

Владимир Алексић, 

Зоран Перовић (присутан у другом делу седнице, у току осме тачке), 

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), 

Слободан Марковић, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет 

заједницом (без права гласа) 

Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа) 

записничар на овој седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 181. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

 

Дневни ред 
  

1. Седница Конференције суоснивача  

а: Заказивање седнице: одређивање датума и предлога дневног 

реда седнице  

б: Петогодишња стратегија  

в: Промене Статута Фондације  

г: Етички кодекс  

д: Квартални и годишњи извештаји о раду УО  

ђ: Споразум о сарадњи са МАРнетом  

е: Општи услови о регистрацији назива националних интернет 

домена 

2. Међународна и домаћа сарадња  

3. Разно 

 

Прва тачка: Седница Конференције суоснивача  

а: Заказивање седнице: одређивање датума и предлога дневног 
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ЈЕДНОГЛАСНО је, у сарадњи са председником Конферецније суоснивача, утврђен 

предлог дневног реда седнице Конферецније суоснивача, која се одржава 31. 5. 2014. 

године.   

 

б: Петогодишња стратегија 

 

Ради даљег рада на овом питању, чланови УО ће се састати 7. 5. 2014 у 17 часова на 

радном састанку. 

 

в: Промене Статута Фондације 

 

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојени предлози измена Статута Фондације и измене повезане 

са тим у Пословнику о раду Конференције суоснивача. 

 

г: Етички кодекс 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог овог документа, у који су унете измене према 

мишљењу Статутарне комисије.  

 

д: Квартални и годишњи извештаји о раду УО 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст кварталног и предлога годишњег извештаја о раду 

УО. Душан Стојичевић и Александар Павловић ће извршти редакцију годишњег 

извештаја пре доставања Конферецнији суоснивача. 

 

ђ: Споразум о сарадњи са МАРнетом  

 

Констатовано је да је овај Споразум потписан и да ће бити, у види информације, 

достављен Конференцији суоснивача. 

 

е: Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог овог документа и одлучено да се покрену јавне 

консултације у вези предлога документа. Јавне консултације спровести пре истека 

рокова за унапређења материјала који су уврштени за разматрање на наредној седници 

Конференције суоснивача. 

 

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

Током ове тачке обављено је усмено извештавање делегације о службеном путу у 

Македонију. Директор је известио о отварању скупа „Синтеза“. Слободан Марковић је 

дао кратак извештај у вези учешћа тима РНИДС-а у раду радне групe за преговарачко 

поглавље 10. Зоран Перовић је известио о актуелностима у погледу RIPE SEE 4 скупа, 

који се одржава у Београду 21.-22. априла 2015. 

 

Трећа тачка: Разно 

а: Медијски написи у медијима који се односе на РНИДС 

 

Директор је известио чланове о предузетим мерама у вези објављеног текста у 

„Вечерњим новостима“, а које се огледају у сарадњи са адвокатом  на састављању 

одговора и његовом достављању. Разговарано је и на тему других активности поводом 

овог догађаја. 
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У Београду, 30. април 2014. године  

 

Седница је завршена у 22, 10 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


