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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 187. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 12. јуна 2014. године, 

са почетком у 18, 25 часова. Седници јe  присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић (дошао у току друге тачке), 

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош (отишла у току шесте тачке), 

Снежана Божић. 

 

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

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

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

заједницом (без права гласа) (присутан током прве тачке), 

Жарко Кецић, руководилац ИКТ сектора (без права гласа) (присутан током друге тачке) 

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 186. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
 

1. Поглавље 10 - презентација  

2. Софтвер – даљи кораци  

3. Измена и допуна Финансијског плана за 2014.  

4. Разно  

a: KPI (key performance indicator) за оцењивање учинка директора  

б: Каталог пословних процеса  

в: Међународна и домаћа сарадња 

 

 

Прва тачка: Поглавље 10 - презентација  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак којим се усваја презентација која описује правни 

оквир управљања и регистрације .rs и .срб домена. Тим за сарадњу око преговора са ЕУ 

је задужен да предметну презентацију достави надлежном министарству. 

 

Друга тачка: Софтвер – даљи кораци  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука, којом се сагласно члану 7. Правилника о поступку 

спровођења набавки, предлаже директору да покрене поступак набавке софтвера за 

регистрацију назива домена. За чланове из реда УО одређују се Станиша Јосић и 

Снежана Божић, док је директору дата сагласност да одреди преостале чланове комисије 

из редова запослених у Канцеларији. Рок за израду конкурсне документације је два 

месеца од дана доношења ове одлуке. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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Трећа тачка: Измена и допуна Финансијског плана за 2014. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којој се врши измена Финансијског плана за 2014. 

годину, којом се опредељују средства у износу од 4.300.000 (словима: 

четиримилионатристотинехиљада) динара, у сврху помоћи подручјима угроженим 

поплавама. Налаже се канцеларији да припреми конкретне предлоге за донације и 

достави УО. 

 

Четврта тачка: Разно 

 

а: KPI (key performance indicator) за оцењивање учинка директора 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да се повуче предлог у вези овог питања. Предлагач 

је био сагласан. 

 

б: Каталог пословних процеса 

 

Констатовано је да је УО примио информацију и вези пописа најзначајнијих пословних 

процеса који се спроводе у оквиру РНИДС-а. ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак да 

се овај каталог проследи Интерној ревизији на разматрање, за шта је по ранијој одлуци 

УО задужена Биљана Ромић Пунош. 

 

в: Међународна и домаћа сарадња 

 

У оквиру ове тачке, директор и Председник УО су усмено известили о твитапу који је 

организован 11. 6. 2014. Расправљано је о ЦЕНТР документу са RIPE састанка у 

Варшави. Констатован је пријем извештаја директора са службеног пута из Скопља и 

посети Марнету.  

 

У Београду, 12. јун 2014. године  

 

Седница је завршена у 20:59 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


