
 

Записник са 235. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 26. 4. 2016. године, са почетком у 18,15. Седници је присуствовало 7 од укупно 
7 чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО, 
Владимир Алексић, 
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Милоје Секулић, 
Мирко Мирковић.  
 
Зоран Бухавац, председник 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 234. седнице УО је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача 
А: Заказивање датума конференције 
Б: Одређивање предлога Дневног реда Конференције  

2) Квартални извештај директора 
3) CERT 
4) План службених путовања у 2016. 
5) Разно 

А: Извештаји са службених путовања 
Б: Уговор са директором 

 
 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Прва тачка: Припрема за редовну мајску 

Конференцију суоснивача 

А: Заказивање датума конференције 

У сарадњи са председником Конференције суоснивача одређен је 28. 5. 2016. у 11 часова, као 
термин одржавања редовне седнице Конференције суоснивача. 

Б: Одређивање предлога Дневног реда Конференције 

У сарадњи са председником Конференције суоснивача, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен је следећи 
предлог дневног реда: 

1) Измене и допуне  Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена 
2) Квартални извештај УО 
3) Годишњи извештај о раду Статутарне комисије 
4) Споразуми о сарадњи: 

са Универзитетским теле-информатичким центром (УТИЦ) који управља националним 
интернет доменом Босне и Херцеговине (.BA) 

У оквиру ове тачке, већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је нацрт Општих услова о 
регистрацији назива националних интернет домена. 

Друга тачка: Квартални извештај директора 

По спроведеној дискусији, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора за први квартал 2016.  

Трећа тачка: CERT 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак да се наставе активности на успостављању CERT-а. Директору 
је наложено да достави ажурну верзију Плана за РНИДС- CERT, као и да извештава УО у вези 
припремних активности. 

Четврта тачка: План службених путовања у 2016. 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће чланови УО доставити евентуални предлог допуне листе 
скупова у 2016, као и предлоге на које скупове треба да су упуте поједини чланови УО.   



    

Записник са седнице УО 3/3 

Пета тачка: Разно 

А: Извештаји са службених путовања 

Констатован је пријем извештаја са CENTR правне радионице одржане у Лисабону, Португал. 

Б: Уговор са директором 

УО је одредио своје ставове и тим за преговоре са директором, а који чине Биљана Ромић-Пунош, 
Драган Јеремић и Војислав Родић. 

Седница је завршена у 00, 15 часа 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                               

Дејан Ђукић 

У Београду, 
27. 4. 2016.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


