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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 198. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 17. новембра 2014. 

године, са почетком у 17,41 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић, 

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, 

дошао у току прве тачке), 

Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  

Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа) 

записничар на овој седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 197. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Међународна и домаћа сарадња 

а: Интернет дијалог Србије 

б: ICANN-SEE мејлинг листа 

в: РСНОГ мејлинг листа 

г: Маркетинг радионица CENTR 

д: CENTR истраживање 

2. Књига стандарда 

3. Брисање суоснивача 

4. Припрема седнице Конференције суоснивача 

а: Интернет дијалог Србије 

б: Стратегија Фондације 

 

 

 

Прва тачка: Међународна и домаћа сарадња 

а: Интернет дијалог Србије 

 

По спроведеној дискусији о позиву за присуство и учешће на конференцији „Интернет 

Дијалог Србије“, Станиша Јосић је дао предлог да председник УО Душан Стојичевић 

присуствује у име Фондације где ће уједно бити и један од панелиста. Предлог је 

усвојен са 4 гласа ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ.  

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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б: ICANN-SEE мејлинг листа 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се одобрава Канцеларији да покрене мејлинг 

листу која ће бити модерисана од стране РНИДС-а.  

 

в: РСНОГ мејлинг листа 

 

Директор је информисао Управни одбор о развоју пројекта. 

 

г: Маркетинг радионица CENTR 

 

Директор је известио Управни одбор о току припрема за CENTR Маркетинг радионицу. 

 

д: CENTR истраживање 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим је констатовано да је директор, због 

распореда седница и рокова, попунио анкету коју су поставили представници ccTLD-ова 

о IANA транзицији, за коју се очекује званичан извештај о анализи, те се уједно налаже 

канцеларији да исти проследи на листу УО по добијању. 

 

Друга тачка: Књига стандарда 

 

Директор је известио Управни одбор о процедури и токовима израде књиге графичких 

стандарда. 

 

Трећа тачка: Брисање суоснивача 

 

Након краће дискусије, са 4 гласа ЗА, 1 УЗДРЖАНИМ и 1 ПРОТИВ усвојен је 

предлог да се ова тачка помери за следећу седницу. 

 

 

Четврта тачка: Припрема седнице Конференције суоснивача 

а: Јавна седница 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак о одржавању јавне и отворене седнице УО након 

седнице Конференције суоснивача, која се одржава 13.12.2014. у Хотелу Москва, у 

Београду. 

 

а: Стратегија Фондације 

 

Управни одбор је у току ове тачке радио на унапређењу нацрта Стратегије Фондације. 

 

У Београду, 17. новембар 2014. године  

 

Седница је завршена у 22:25 часова 

 

Записник саставила:                                                                            Председник УО 

 

Јована Цветковић                                                                              Душан Стојичевић 


