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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 194. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 9. октобра 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, 

Биљана Ромић Пунош, 

Станиша Јосић, 

Снежана Божић, 

Зоран Перовић. 

 

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 опште и правне послове (без права гласа) 

записничар на овој седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 193. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

Након измена у току седнице, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи коначни: 

 

Дневни ред 
  

1. Извештај екстерног ревизора  

2. Међународна и домаћа сарадња  

a: извештаји са службених путовања 

б: Споразум о сарадњи са doMEn  

в: позив за Domain Forum 2014 

г: скуп регистара из региона 

3. Суфинансирање оглашавања овлашћених регистара  

4. Конкурсна документација за набавку софтвера за регистрацију назива интернет 

домена – извештај комисије  

5. Разно  

 

Прва тачка: Извештај екстерног ревизора 

 

По спроведеној дискусији, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак којим се констатује 

благовремен пријем Извештаја екстерне ревизије, а који ће бити достављен 

Конференцији суоснивача ради разматрања и усвајања. 

 

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

a: извештаји са служених путовања 

 

Констатован је пријем извештаја са службених путовања из протеклог периода, те ће исти 

бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму.  

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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б: Споразум о сарадњи са doMEn 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен иницијални текст споразума са црногорским регистром 

“doMEn“. 

 

в: Позив за Domain Forum 2015 

 

Већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, упућен је Душан Стојичевић на Domain Forum 

2014 који се одржава у Софији, Бугарска 5. децембра 2014. године.  

 

г: скуп регистара из региона 

 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, упућен је Владимир Алексић на скуп регистара 

из региона, који се одржава 15. октобра у Загребу, Хрватска. Именовани ће учестовати 

у размени искустава и позвати представнике других регистара да присуствују ДИДС-у 

2015. 

 

Трећа тачка: Суфинансирање оглашавања овлашћених регистара 

  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је, у начелу, усвојен модел суфинансирања оглашавања, додатне 

измене ће бити извршене и послате за наредну седницу УО. 

 

Четврта тачка: Конкурсна документација за набавку софтвера за регистрацију 

назива интернет домена – извештај комисије 

  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је, у начелу, усвојена Конкурсна документација за набавку софтвера за 

регистрацију назива интернет домена. Коначни текст конкурсне документације биће 

разматран на електронској седници УО.  

 

Пета тачка: Разно:  

а. РСНОГ 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се одобрава подршка  раду РСНОГ заједнице.  

 

б. Интерна ревизија 

 

Биљана Ромић-Пунош је укратко известила о активностима у вези спровођења Интерне 

ревизије за протекли период. 

 

 

У Београду, 9. октобар 2014. године  

 

Седница је завршена у 21:36 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


