
 

Записник са 224. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

 

Седница је одржана 12. 12. 2015, са почетком у 12,10 у Хотелу Москва . Седници је присуствовало 
7 од укупно 7 чланова УО:  

Душан Стојичевић, председник УО,  
Биљана Ромић Пунош, 
Зоран Перовић, 
Станиша Јосић,  
Александар Павловић, 
Снежана Божић, 
Владимир Алексић. 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Иван Минић, 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. 
 
Седница је била отворена за овлашћене представнике суоснивача РНИДС-а и јавност. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, ЈЕДНОГЛАСНО усвојен записник са 223. 
седнице УО.   

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) ЦЕРТ 
2) Пословник о раду Статутарне комисије 
3) Презентација новог софтвера за регистрацију назива домена 
4) Питања суоснивача 

Прва тачка: Церт 

Душан Стојичевић је дао увод на ову тему и навео који се материјали налазе у позиву за седницу. 
Позвао је овлашћене представнике суоснивача да дају своје коментаре и сугестије.  

Како питања није било, прешло се на наредну тачку. 
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Друга тачка: Пословник о раду Статутарне 

комисије 

Жарко Птичек, члан Статутарне комисије представио је овај документ и указао на то да је 
неопходно да се направе одређена унапређења и у другим актима који уређују рад овог тела, 
посебно одредбе које се односе на сазивање седница. 

Данко Јевтовић је поставио питање да ли директор, као орган, може да постави питање 
Статутарној комисији.  

Душан Стојичевић је навео питање могу да поставе овлашћени представници суоснивача и УО. 

Зоран Бухавац је навео да треба увести одређени број редовних седница Статутарне комисије, које 
ово тело може самостално да сазове, независно од постављеног питања. 

Милена Игњатовић, председница Статутарне комисије је додала да један део одредби које уређују 
рад Статутарне комисије треба пренети у Статут. Тим одредбама треба унапредити питање 
сазивања седница. 

Ненад Орлић је навео да све нелогичности у вези рада овог тела треба пописати и унапредити на 
наредној седници Конференције суоснивача. 

Војислав Родић се осврнуо на поступак избора УО и Статутарне комисије, као и случајеве 
престанка мандата чланови ових тела. Навео да одредбе које уређују случај престанка мандата 
појединих чланова Статутарне комисије треба прилагодити одредбама које уређују ово питање 
код престанка мандата појединим члановима УО. 

Оливера Јовић је поставила питање о томе шта треба да уради Конференција суоснивача како би 
спорна, питања у вези рада Статутарне комисије, била отклоњена. 

Трећа тачка: Презентација новог софтвера за 

регистрацију назива домена 

Стефан Ковач, координатор регистрације домена и послова аналитике у РНИДС-у представио је 
нови софтвер за регистрацију назива домена. 
 
Душан Стојичевић је додао да ће за прву ванредну или редовну седницу Конференције 
суоснивача бити достављен предлог измена Општих услова регистрације назива домена, којим 
су обухваћена решења која предвиђа нови софтвер.  
 
Горан Миланковић је навео да Опште услове усваја Конференција суоснивача, као и да софтвер 
није смео да буде рађен, а да претходно није питана Конференција суоснивача о евентуалним 
изменама. 
 
Станиша Јосић је додао да нови софтвер може да функционише и без измена Општих услова, те 
да неће бити никаквих проблема и у случају да Конференције суоснивача одбаци предлог измена 
Општих услова.  
 
Борис Кецман је поставио питање у погледу најдужег рока за регистрацију назива домена. 
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Стефан Ковач је одговорио да су ти рокови непромењени, десет година је најдужи рок. 

Четврта тачка: Питања суоснивача 

Није било питања у оквиру ове тачке. 

Седница је завршена у 13, 15 часова 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                          

Дејан Ђукић 

У Београду, 
12. 12. 2015.  

 Душан Стојичевић 

председник УО 
 

 


