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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 217. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 2. септембра 2015. године, 
са почетком у 19,15 часова. Седници је присуствовало 4 од укупно 7 чланова УО:  
 
Душан Стојичевић, председник УО,  
Биљана Ромић Пунош, 
Станиша Јосић,  
Владимир Алексић. 
 
Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (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 216. седнице УО је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 
Дневни ред 

 
  

1. Заказивање ванредне седнице Конференције суоснивача 
а. Усвајање извештаја радне групе за СИРТ 
б. Предлог измена Статута које је предложила радна група за СИРТ 
в. Радна група за ИНД 

2. Међународна и домаћа сарадња 
а. CENTR  документ за IANA транзицију 

3. Разно 
 

 Прва тачка: Заказивање ванредне седнице Конференције суоснивача 
а: Усвајање извештаја радне групе за СИРТ 

 
Извештај је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО, уз дат налог Канцеларији да се исплати накнада 
члановима радне групе. 
 

б: Предлог измена Статута које је предложила радна група за СИРТ 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог измена Статута које је предложила радна група за 
СИРТ. 
 
У оквиру ове тачке усвојен је предлог да се ванредна седница Конференције суоснивача 
одржи 19. 9. 2015. у термину пре одржавања изборне седнице. Предлаже се следећи 
дневни ред: 
 

1. Измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет 
домена 

2. Измене и допуне Статута РНИДС-а 
3. Информација о формирању радне групе за ИДН 

 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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в: Радна група за ИДН 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је продужен рок за пријаве за учешће у раду ове радне групе до 30. 9. 
2015. 
 

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња 
а: CENTR  документ за IANA транзицију 

 
Констатовано је да је УО примио информацију у погледу овог документа.  
 
  
 
У Београду, 2. 9. 2015. године  
 
Седница је завршена у 20, 00 часова 
 
Записник саставиo:                                                                                         Председник УО 
 
Дејан Ђукић                                                                                                     Душан Стојичевић 


