
 

Записник са 241. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 14. 6. 2016. 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 (дошао у току друге тачке), 

Мирко Мирковић.  

 

Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),напустио 

седницу у току треће тачке,  

Дејан Ђукић, руководила Сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на 

овој седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 240. седнице УО је усвојен 

ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Завршни рачун 

2) Преглед аката које је донео Управни одбор 

3) Унапређење Статута РНИДС-а 

4) Споразум са МУП-ом 

5) Разно 

А: Информација са састанка са интерном ревизијом 

Б: Одговори на питања суоснивача постављена на 239. отвореној 

седници УО. 

В: Информација о чланству у организацији RIPE 

Г: Извештај са службеног путовања 

Д: Пријем новог суоснивача 

Ђ: Позив за учешће на скупу DOMINO 2016 и TLDCON 2016 
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Прва тачка: Завршни рачун 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Завршни рачун за 2015. годину. ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена изјава о 

добити којом се утврђује да се добит из 2015 не распоређује.  

Друга тачка: Преглед аката које је донео Управни 

одбор 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак по коме је дат налог Канцеларији да припреми табелу са 

прегледом аката УО, као и да извештава УО о томе. У табелу најпре унети акте из 2016. и 

доставити преглед тих аката УО до 15. 6. 2016.  

Трећа тачка: Унапређење Статута РНИДС-а 

Дискутовано је о унапређењу и усклађивању чланова Статута на које је Статутарна комисија 

скренула пажњу. Закључено је да ће се до краја месеца покренути поступак у складу са 

Правилником за формирање и рад радних група.  

Четврта тачка: Споразум са МУП-ом 

Разматрани су даљи кораци и предлози из дописа који се односи на потписивање Споразума о 

сарадњи са МУП-ом. 

Пета тачка: Разно 

А: Информација са састанка са интерном ревизијом 

Биљана Ромић Пунош је известила УО о састанку са интерном ревизијом. Наредна ревизија ће 

обухватити усклађеност поступања са процедурама набавки и упућивања на службена 

путовања у периоду друге половине 2015. и прве половине 2016.  

Б: Одговори на питања суоснивача постављена на 239. отвореној 

Директору је дат налог да у року од 30 дана достави образложење због чега суоснивачи РНИДС-

а нису имали право учешћа на конкурсу „Прави примери“. 
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В: Информација о чланству у организацији RIPE  

Разматран је материјал у погледу учлањивању РНИДС-а у RIPE. Директору је наложено да 

прикупи детаљне информације и документацију за чланство у овој организацији.  

Г: Извештај са службеног путовања 

Констатован је пријем извештаја са службеног пута на скуп CRO-IGF 2016. 

Д: Пријем новог суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему новог суоснивача Марија Зубер ПР, Агенција за 

књиговодствене услуге Финком.  

Ђ: Позив за учешће на скупу DOMINO 2016 и TLDCON 2016 

Ово питање ће бити накнадно разматрано. 

Седница је завршена у 21, 00 час 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                            

Дејан Ђукић, 

У Београду, 14. 6. 2016.  

 Војислав Родић 

председник УО 

 


