
 

Записник са 231. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 18. 3. 2016. године, са почетком у 18,25. Седници је присуствовало 6 од укупно 
7 чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Владимир Алексић, 
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Милоје Секулић.  
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 
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 230. седнице УО усвојен je 
ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Извештај са службеног пута CENTR GA Будва 
2) Позив на скуп у Израелу - CyberWeek 2016 
3) Динамика имплементације новог софтвера 
4) Разматрање обуке за запослене код Овлашћених регистара 
5) Предлог за увођење годишње награде 
6) Разно: 

А: Учешће РНИДС у пројектима које организују трећа лица 
Б: Критеријуми за Закључке, Одлуке и друге акте УО и Конференције суоснивача 
В: Награде за конкурисање 

7)     Уговор са директором 
 
 

Прва тачка: Извештај са службеног пута CENTR 

GA Будва 

Констатован је пријем Извештаја са службеног пута, те се налаже постављање на интерни форум 
РНИДС-а. 
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Друга тачка: Позив на скуп у Израелу - CyberWeek 

2016 

УО је примио информацију о позиву на скуп, те се сложио да ће се о томе дискутовати на некој од 
наредних седница. 

Трећа тачка: Динамика имплементације новог 

софтвера 

По спроведеној дискусији УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак којим се налаже директору да на 
УО листу до петка 25.3.2016. достави Извештај о динамици имплементације новог софтвера. 

Такође је у оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО донета Одлука да се предлог измене Општих услова 
о регистрацији назива националних интернет домена упути на јавну расправу у трајању од 30 дана 
почев од 22.3.2016. За реализацију ове Одлуке задужује се директор. 

Четврта тачка: Разматрање обуке за запослене 

код Овлашћених регистара 

Дискусија на ову тему наставиће се на некој од наредних седница. 

Пета тачка: Предлог за увођење годишње награде 

УО је констатовао је да ће се разматрање ове теме наставити и на неким од будућих седница. 

Шеста тачка: Разно 

А: Пројекти које организују трећа лица 

Спроведена је дискусија о могућностима Фондације за конкурисање на разним пројектима, 
зависно од интереса и расположивих ресурса. Дискусија ће се наставити. 
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Б: Критеријуми за Закључке, Одлуке и друге акте УО и 

Конференције суоснивача 

У оквиру ове тачке дискутовано је на тему достављеног радног документа о критеријумима за 
Закључке, Одлуке и друге акте, те констатовано да ће се разматрање наставити у циљу 
сачињавања што квалитетнијег документа. 

 

В: Награде за конкурисање 

УО је примио к знању информацију о могућностима учествовања Фондације у конкурсима за 
претходно реализоване пројекте. 

Седма тачка: Уговор са директором 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио предлог Анекса Уговора о раду са директором. Тај предлог је 
достављен директору електронском поштом. 

 

Седница је завршена у 00, 28 часа, дана 19. 3. 2016. 

Записник саставила:                                                                                                                                                                                               

Јована Цветковић 

У Београду, 
18. 3. 2016.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


