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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 209. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 2. априла 2015. године, са 
почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:  
 
Душан Стојичевић, председник УО (дошао у току друге тачке),  
Зоран Перовић (водио седницу током прве тачке), 
Александар Павловић (дошао у току прве тачке), 
Биљана Ромић Пунош, 
Станиша Јосић, 
Снежана Божић (отишла у току пете 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 208. седнице УО је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 
 

Дневни ред 
1. Међународна и домаћа сарадња 

a: ICANN meeting host 
б: извештаји са службених путовања 

2. Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача 
а: Предлози за промену аката 

3. Радне групе – одређивање састава 
4. Ребаланс Финансијског плана за 2015.  
5. Консултантске услуге у вези Споразума са МТИД 
6. Статус директора 
7. Разно 

Прва тачка: Међународна и домаћа сарадња 
 

a: ICANN meeting host 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог Канцеларији да испита могућности и захтеве за 
организовање ICANN скупа и да извести УО о томе у року од 15 дана. Иста тако, 
ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог Канцеларији да сазна услове за организовање CENTR, 
Генералне скупштине. 
 

б: извештаји са службених путовања 
 
Констатован је пријем извештаја са службених путовања у протеклом периоду. 
Извештаји ће бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму. 
 
 
 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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Припрема за редовну мајску конференцију суоснивача 
 

а: Предлози за промену аката 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог измене Статута, којим се додаје да се јавне седнице УО 
заказују за исти дан, када се одржавају редовне седнице Конференције суоснивача. 
 
Предлог измена Пословника о раду УО ће се изменити, тако да се, ако је могуће, 
предложене измене унесу у Статут. 
 

Трећа тачка: Радне групе – одређивање састава 
 

Већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, одређен је Станиша Јосић за координатора радне 
групе за измену одредби аката којим се уређује питање података који се прикупљају од 
регистраната. За чланове ове радне групе, ЈЕДНОГЛАСНО су одређени Никола 
Марковић, Мирко Марковић и Зоран Бухавац, члана ове радне групе из канцеларије 
РНИДС-а ће накнадно одредити директор. Задатак ове радне групе је, да након анализе, 
предложи измене Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена 
и других изведених аката. 
 
Већином гласова са 4 ЗА, 1 ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАНА, одређен је Ненад Орлић за 
координатора радне групе за  пројекат SIRT за подручје националних интернет домена 
 

Четврта тачка: Ребаланс Финансијског плана за 2015. 
 

ЈЕДНОГЛАСНО су одређена средства у висини од 2.500.000 динара за потребе пројекта 
SIRT за подручје националних интернет домена. Канцеларији је дат налог да достави 
списак међународних скупова до краја ове године, листу крупнијих трошкова у наредне 
две године, као и процентуално учешће предвиђених трошкова у финансијском плану.  

 
 Пета тачка: Консултантске услуге у вези Споразума са МТИД 

 
УО је примио информацију о току набавки ових услуга, Душан Стојичевић и Данко 
Јевтовић су известили УО о обављеним разговорима са изабраним консултантима. 
 

Шеста тачка: Статус директора 
 
Разговарано је на тему измене врсте уговора са директором, одређени су даљи кораци, 
УО ће наставити да се бави овим питањем. 
 
 
У Београду, 2. 4. 2015. године  
 
Седница је завршена у 23, 45 часова 
 
Записник саставио:                                                                            Председник УО 
 
Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


