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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 191. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 28. августа 2014. 

године, са почетком у 18, 40 часова. Седници јe  присуствовало 7 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић (дошао у току друге тачке), 

Владимир Алексић (дошао у току друге тачке, отишао у након 6.б тачке), 

Биљана Ромић Пунош, 

Снежана Божић (отишла након друге тачке), 

Зоран Перовић, 

Станиша Јосић (отишао у току пете тачке). 

 

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

Данко Јевтовић, директор (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 190. седнице УО је 

усвојен већином гласова, са 4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
 

1. Сарадња са државним органима – Дирекција за електронску управу 

2. Бонус/малус на плату директора – наставак расправе 

3. Измена и допуна Финансијског плана за 2014. 

4. Извештај комисије за избор квалификованих добављача за PR и маркетинг 

услуге 

5. ЕНИСА 

6. Разно 

а. Међународна и домаћа сарадња 

б. Пријем новог суоснивача 

в. ДНС – техничке препоруке 

 

 

Прва тачка: Сарадња са државним органима - Дирекција за 

електронску управу 

 

Душан Стојичевић је известио о одржаном састанку у Дирекцији за електронску 

управу. Канцеларији је дат налог да састави предлог оквирног споразума о сарадњи са 

овим органом. 

 

Друга тачка: Бонус/малус на плату директора – наставак расправе 

 

Након спроведене расправе ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука, којом је директору 

одређен бонус од 5% од зараде за претходна два квартала. 
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Трећа тачка: Измена и допуна Финансијског плана за 2014. 

 

По спроведеној расправи, ЈЕДНОГЛАСНО је донет Измењен и допуњен Финансијски 

план за 2014. годину. 

 

Четврта тачка: Извештај комисије за избор квалификованих добављача за PR и 

маркетинг 

 

Душан Стојичевић, који је био члан ове Комисије, укратко је представио извештај, 

након чега је директору ЈЕДНОГЛАСНО дата сагласност да закључи уговоре са 

најбоље рангираним понуђачима. 

 

Пета тачка: ЕНИСА 

 

Констатовано је да је УО примио информацију у вези предлога за учешће РНИДС-а на 

пројекту, чији је носилац ова организација. Закључено је да ће ово питање бити поново 

разматрано, уколико буде било потребе.  

 

Разно:  

а. Међународна и домаћа сарадња 

 

У оквиру ове тачке, констатовано је да су примљени извештаји и истраживања која су 

достављена на листу УО између две седнице. 

 

б. Пријем новог суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему IT TV, као новог суоснивача. 

 

в. ДНС – техничке препоруке 

 

У погледу израде овог документа, закључено је да треба прибавити више понуда и 

изабрати одговарајућу. 

 

 

У Београду, 28. август 2014. године  

 

Седница је завршена у 23:15 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


