
 

Записник са 249. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 30. 9. 2016. и 3. 10. 2016. године, са почетком у 18,40. Седници је 
присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО у првом делу седнице, а 6 од 7 у другом делу седнице:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Биљана Ромић Пунош, 
Драган Јеремић, 
Мирко Мирковић, 
Милоје Секулић (присутан у првом делу седнице), 
Владимир Алексић (стигао у току четвртке тачке). 
 
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (стигао у току четврте тачке) 
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), присутан у првом делу седнице, 
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа) записничар 
на првом делу седнице, 
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове, (без права гласа), записничар на 
другом делу седнице. 

Сходно члану 21. и 28. Пословника о раду Управног одбора, констатовано је да је записник са 248. 
седнице је усвојен услед протека рока од 15 дана. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Извештај о увођењу новог Система за регистрацију домена 
2) Пребацивање средстава у Финансијском плану за 2016. 
3) Избор финансијског ревизора за период 2016.-2018. 
4) Закључавање назива домена на нивоу регистра и измена Тарифника 
5) Механизам оцењивања ОР-ова 
6) Програм суфинансирања маркетиншких активности 
7) Софтвер за подршку пословању РНИДС-а 
8) План и програм за 2017 
9) Припрема скупа РИФ 2017 
10) Извештај УО за други квартал 
11) Разно 

А: Службена путовања – одређивање представника за путовање на RIPE 73, Мадрид, 
Шпанија и CENTR 35th Tech., Мадрид, Шпанија 
Б: Сарадња са ДСОЈ  

12) Оцењивање директора за прво полугође 2016. 

 



    

Записник са седнице УО 2/4 

Прва тачка: Извештај о увођењу новог Система за 

регистрацију домена 

УО је информисан о увођењу новог Система за регистрацију домена. 

Друга тачка: Пребацивање средстава у 

Финансијском плану за 2016. 

ЈЕДНОГЛАСНО усвојена одлука о пребацивање средстава у Финансијском плану за 2016. 

Трећа тачка: Избор финансијског ревизора за 

период 2016.-2018. 

Биљана Пунош је известила остале чланове УО о пристиглим понудама, те је након кратке 
дискусије ЈЕДНОГЛАСНО, за финансијског ревизора, изабран Станишић Audit. 

Четврта тачка: Закључавање назива домена на 

нивоу регистра и измена Тарифника 

Управни одбор је  ЈЕДНОГЛАСНО донео Одлуку о примени члана 20. Општих услова о регистрацији 
назива домена, почев од 1. 1. 2017. године. 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео Одлуку о промени тарифника којом се уводи услуга 
закључавања домена на нивоу регистра, у висини од 7.000 дин без урачунатог ПДВ-а, почев од 1. 
1. 2017. године. 

Пета тачка: Механизам оцењивања ОР-ова 

Након краће дискусије УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о прецизирању услова за оцењивање 
овлашћених регистара. 

Шеста тачка: Програм суфинансирања 

маркетиншких активности 

УО је закључио да ће се дискусија на разради овог програма наставити на радним састанцима. 



    

Записник са седнице УО 3/4 

Седма тачка: Софтвер за подршку пословању 

РНИДС-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће се наставити рад на припреми формулисања захтева за 
набавку пословног софтвера. 

Осма тачка: План и програм за 2017 

Чланови УО су међусобно поделили задатке у погледу писања Плана и програма за 2017. годину. 

Девета тачка: Припрема скупа РИФ 2017 

УО је информисан у погледу припрема за овај скуп. 

Десета тачка: Извештај УО за други квартал 

Овај извештај ће бити размотрен на наредној седници, поред тога УО ће додатно размотрити 
одлуку којом се уређује ово питање. 

Једанаеста тачка: Разно 

А: Службена путовања – одређивање представника за путовање 

на RIPE 73, Мадрид, Шпанија и CENTR 35th Tech, Мадрид, Шпанија 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, Мирко Мирковић је упућен на ова два скупа.  

Б: Сарадња са ДСОЈ 

Консултације о овом питању ће се наставити. 



    

Записник са седнице УО 4/4 

Дванаеста тачка: Оцењивање директора за прво 

полугође 2016. 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео Одлуку да директору не додели бонус за прво полугође 

2016. 

Седница је завршена у 22:15 часова 

Записник саставиo:                                                                                                                                                                                               

Дејан Ђукић 

У Београду, 
3. 10. 2016.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


