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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 193. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 22. септембра 2014. 

године, са почетком у 18, 40 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, 

Станиша Јосић. 

 

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

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

Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  

Предраг Милићевић, руководилац сектора за маркетинг и развој пословања (присутан 

током друге тачке) (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 192. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
 

 

  
1. Усклађивање са новим Законом о раду  

2. ДИДС 2015  

3. Стратегија рада Фондације  

4. План и програм рада УО за 2015  

5. Разно  

 

 

Прва тачка: Усклађивање са новим Законом о раду 

 

Како нови Закон о раду више не прописује да Правилник о раду доноси УО, код 

организација код којих је овај орган формиран, ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о 

укидању Правилника о раду и изведених аката, односно Правилника о дисциплинској 

одговорности запослених у РНИДС-у и Правилника о оцењивању рада запослених по 

основу резултата рада. Директор ће одговарајућим актима уредити предметну материју 

у законом предвиђеном року. УО ће припремити за децембарску седницу Конференције 

суоснивача све неопходне промене Статута по овој материји. 

 

Друга тачка: ДИДС 2015 

 

Закључено је да је потребно да директор што пре формира организациони одбор за овај 

скуп, а да ће већ установљеној форми ДИДС-а бити додат и скуп регистара из региона. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/


2 

 

Поред тога дискутовано је о темама скупа, а највише о теми која треба да обухвати први 

блок због благовременог позивања гостију. 

 

Трећа тачка: Стратегија рада Фондације  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да се 30. октобар одреди као датум за завршетак јавне 

расправе у вези Стратегије РНИДС-а. Вест о томе биће објављена на сајту РНИДС-а.  

 

За потребе израде документа Стратегије, чланови УО су поделили задужења, тако да су 

Биљана Ромић Пунош, Снежана Божић, Владимир Алексић и Станиша Јосић задужени 

за област основне делатности (интерних циљева) РНИДС-а, док су Душан Стојичевић, 

Александар Павловић и Зоран Перовић задужени за област додатне делатности 

(екстерних циљева). Рок за израду нацрта је 1. новембар. Председник и заменик 

председника Конференције суоснивача и Канцеларија ће помагати при изради нацрта.  

 

Четврта тачка: План и програм рада УО за 2015 

 

У погледу писања Плана и програма рада УО за 2015 годину, чланови УО су 

ЈЕДНОГЛАСНО поделили задужења. Владимир Алексић и Станиша Јосић ће бити 

задужени за део плана у области ИКТ-а, Александар Павловић и Биљана Ромић Пунош 

ће бити задужени за област пословања, док ће Снежана Божић и Душан Стојичевић, бити 

задужени за питања маркетинга и развоја пословања. Зоран Перовић ће се изјаснити у 

којој ће области учестовати у раду. Рок за израду нацрта је 20. октобар.  

 

Пета тачка: Разно:  

а. Анализа Закона о заштити потрошача 

 

У оквиру ове тачке, канцеларији је дат налог да изврши анализу Закона о заштити 

потрошача, који је недавно ступио на снагу и исту достави УО у најкраћем року. Анализа 

треба да обухвати и евентуални предлог мера, у циљу усклађивања пословања РНИДС-

а са овим Законом.  

 

 

У Београду, 22. септембар 2014. године  

 

Седница је завршена у 21:07 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


