
 

Записник са 225. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 24. 12. 2015. са почетком у 17,30. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 
чланова УО:  

Душан Стојичевић, председник УО,  
Биљана Ромић Пунош, 
Снежана Божић, 
Станиша Јосић (дошао у току шесте тачке),  
Владимир Алексић, 
Александар Павловић (дошао у току прве тачке).  
 
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, 
Александар Поповић, руководилац Сектора за финансије (без права гласа), (присутан током друге 
тачке) 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 224. седнице УО је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) План и програм рада за 2016. годину 
2) Финансијски план за 2016. годину 
3) Међународна и домаћа сарадња 

а. Позив на румунски IGF 
б. SEEDIG & EuroDIG preparation meeting 
в. Службена путовања директора 
г. Извештај са путовања  

4) Уговор са директором 
5) Годишњи одмор директора 
6) DNS студија 
7) Разно 

а. 224. отворена седница УО – разматрање 
б. Закон о информационој безбедности 

Прва тачка: План и програм рада за 2016. годину 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен План и програм рада РНИДС-а за наредну годину. 
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Друга тачка: Финансијски план за 2016. годину 

Након спроведене дискусије, Финансијски план за 2016. годину усвојен је ЈЕДНОГЛАСНО. 

Трећа тачка: Међународна и домаћа сарадња  

а. Позив на румунски IGF 

Са 4 гласа ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ, председник УО Душан Стојичевић се упућује на румунски IGF, који 
се одржава 4. 2. 2016. у Букурешту, Румунија. 

б. SEEDIG & EuroDIG preparation meeting   

Душан Стојичевић је известио о току припрема за овај скуп. 

в. Службена путовања директора 

Са 5 гласова ЗА, директор Данко Јевтовић се упућује на CENTR GA састанак од 16 – 17. 2. 2016. 
који се одржава у Будви, Црна Гора, као и на ICANN 55 скуп од 6 – 11. 3. 2016. који се одржава у 
Маракешу, Мароко. 

г. Извештај са службених путовања   

Констатован је пријем извештај са службених путовања из претходног периода, те се постављају 
на интерни форум РНИДС-а. 

Четврта тачка: Уговор са директором 

Договорено је да се чланови УО састану са ангажованим адвокатом ради договора око овог 
питања. 

Пета тачка: Годишњи одмор директора 

ЈЕДНОГЛАСНО је директору одобрено коришћење годишњег одмора у периоду од 1 – 12. 2. 2016. 
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Шеста тачка: DNS студија 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена предметна студија, иста ће бити објављена на сајту РНИДС-а. 

Седма тачка: Разно 

а. 224. отворена седница УО – разматрање 

Разговарано је о закључцима и дискусијама које су вођене на претходној седницу УО која је 
одржана као јавна. 

б. Закон о информационој безбедности 

Разговарано је о нацрту овог Закона, као и усвојеним изменама које је РНИДС предложио у јавној 
расправи. 

 

Седница је завршена у 19, 10 часа 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                               

Дејан Ђукић 

У Београду, 
24. 12. 2015.  

 Душан Стојичевић 

председник УО 
 

 


