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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 197. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 12. новембра 2014. 

године, са почетком у 19, 00 часова. Седници јe присуствовало 6 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић (дошао у току прва тачке), 

Биљана Ромић Пунош, 

Станиша Јосић, 

Снежана Божић (дошла у току прве тачке), 

Владимир Алексић. 

 

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 196. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Информација о току набавке софтвера за регистрацију назива домена 

2. Припрема редовне седнице Конференције суоснивача  

а: Предлог датума за одржавање редовне седнице 

б: План и програм рада РНИДС-а за 2015. годину 

в: Извештај интерног ревизора 

г: Електронске седнице – радна група 

д: Општа услови регистрације назива домена 

ђ: Стратегија РНИДС-а 

е: Одређивање предлога дневног реда и слање докумената 

3. Међународна и домаћа сарадња 

а: Споразум са Дирекцијом за еУправу 

4. Извештај директора за трећи квартал 2014 

 

 

Прва тачка: Информација о току набавке софтвера за регистрацију назива 

домена 

 

Станиша Јосић је известио о току набавке, као и броју субјеката који су преузели 

конкурсну документацију.  

  

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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Друга тачка: Припрема редовне седнице Конференције суоснивача 

 

а: Предлог датума за одржавање редовне седнице 

  

У координацији са председником Конференције суоснивача ЈЕДНОГЛАСНО је 

одређен 13. децембар 2014. године, као предлог датума за одржавање редовне седнице 

Конференције суоснивача.  

 

б: План и програм рада РНИДС-а за 2015 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Плана и програма РНИДС-а за 2015. годину, који ће 

бити достављен Конференцији суоснивача. 

 

в: Извештај интерног ревизора 

 

Биљана Ромић-Пунош је известила о досадашњем току интерне ревизије, као и о томе 

да се извештај очекује у најкраћем року. 

 

г: Електронске седнице – радна група 

 

Присутни чланови радне групе, Војислав Родић и Александар Павловић су известили о 

досадашњем раду и представили предлог измена Пословника о раду Конференције 

суоснивача. ЈЕДНОГЛАСНО  је закључено да ће предлог овог Пословника бити 

достављен Конференцији суоснивача ради дискусије, као и да је предлог УО да се 

предметни Пословник разматра на првој редовној седници у 2015. години, а да се 

претходно спроведе пробна седница, на којој ће се поступити према предлогу измена 

Пословника у вези електронских седница. 

 

д: Општа услови регистрације назива домена 

  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог измена Општих услова регистрације назива 

националних интернет домена. 

 

ђ: Стратегија РНИДС-а 

 

Констатовано је да ће као материјал бити послат документ који је био предмет јавне 

расправе, а да ће се наставити рад на његовом унапређењу. 

 

е: Одређивање предлога дневног реда и слање докумената 

 

У договору са председником Конференције, усаглашен је предлог дневног реда и 

утврђен списак докумената који се достављају по предложеним тачкама. 

 

Трећа тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

а: Споразум са Дирекцијом за еУправу 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен иницијални текст предлога споразума са Дирекцијом за 

еУправу. Овај текст ће бити достављен Дирекцији за еУправу на разматрање и давање 

сугестија. 
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Извештај директора за трећи квартал 2014.  

 

Након дискусије, већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је извештај директора 

за трећи квартал 2014. године. 

 

 

У Београду, 12. новембар 2014. године  

 

Седница је завршена у 22:10 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


