
 

Записник са редовне 236. седнице Управног 
одбора РНИДС-а 

Седница је одржана 17. 5. 2016. године, са почетком у 18,37. Седници је присуствовало 5 од укупно 
7 чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Мирко Мирковић.  
 
Зоран Бухавац, председник 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 235. седнице УО усвојен je 
ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача 
А: Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена 
Б: Квартални извештај Управног одбора 
В: Споразум са РТС 

2) Набавка софтвера за тестирање кода 
3) Правилник о путовањима 
4) План путовања у 2016. 
5) Разно: 

А: Престанак статуса суоснивача 
Б: Извештаји са службених путовања 
В: Интерна ревизија 
Г: Статистичка истраживања 
Д: Презентација основних функција новог софтвера 
Ђ:  Упознавање са радом запослених у РНИДС   
 Е:  Уговор са директором 
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Прва тачка: Припрема за редовну мајску 

Конференцију суоснивача 

А: Општи услови о регистрацији назива националних интернет 

домена 

Предлог измена и допуна Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО. 

 

Б: Квартални извештај Управног одбора 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен квартални извештај УО. 

 

В: Споразум са РТС 

Примљена је к знању информација о потписаном Споразуму са РТС-ом. 

Друга тачка: Набавка софтвера за тестирање 

кода 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о набавци лиценце за софтвер за статичко тестирање 
програмског кода. 

Такође је у оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО донет закључак којим се препоручује да се изврши 
статичка провера софтверског кода за EPP модул за WHMCS пакет. 

Трећа тачка: Правилник о путовањима 

Након краће дискусије ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да су неопходна додатна правна тумачења 
предложеног текста. 

Четврта тачка: План путовања у 2016. 

ЈЕДНОГЛАСНО се упућује Војислав Родић на Cro-IGF конференцију која се одржава у Опатији 
(Хрватска) 1. 6. 2016. 
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Пета тачка: Разно 

А: Престанак статуса суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је контатовано да је привредном субјекту „HAPRO – WOODEN WINE RACK“ престао 
статус суоснивача, с обзиром на то да није обновио годишњу накнасу. 

Б: Извештаји са службених путовања 

Констатован је пријем извештаја са CENTR BoD састанка одржаног у Брижу, Белгија. 

 

В: Интерна ревизија 

Усвојен је предлог термина за радни састанак са Интерном ревизијом, а у циљу давања смерница 
за спровођење интерне ревизије за другу половину 2015. године. 

Ревизојској кући, која је ангажована у последње три године, истиче уговор, те је наложено 
директору да припреми предлог јавног позива за ангажовање Интерне ревизије до прве седнице 
УО у јуну, 2016. 

 

Г: Статистичка истраживања 

Управни одбор је разматрао предлоге за израду различитих статистичких извештаја, те је 
констатовано да ће се рад на ову тему наставити. 

Д: Презентација основних функција новог софтвера 

По спроведеној дискусији ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак којим је договорен формат 
презентације новог софтвера намењене члановима  УО, као и редослед корака које треба 
спровести у поступку пуштања у рад новог софтвера за регистрацију назива домена. 

 

Ђ: Упознавање са радом запослених у РНИДС 

Везано за ову тему договорено је да се организује заједничко радно дружење запослених и 
чланова УО. 

 

Ђ: Уговор са директором 

У оквиру ое тачке закључено је да ће Управни одбор обезбедити адвоката који ће са стране УО да 
прегледа Уговор који је усаглашен са директором. 

 

Седница је завршена у 23, 20 часа 



    

Записник са седнице УО 4/4 

Записник саставила:                                                                                                                                                                                               

Јована Цветковић 

У Београду, 
17. 5. 2016.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


