
 

Записник са 258. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 19. 1. 2017. године, са почетком у 18,52. Седници је присуствовало 7 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Биљана Ромић, 
Владимир Алексић, 
Драган Јеремић, 
Милоје Секулић, 
Мирко Мирковић. 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 
Александар Поповић, руководилац сектора за финансије (без права гласа), 
Дејан Ђукића, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на 
седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 257. седнице је усвојен 
већином гласова, са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.  

Већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Календар седница за 2017.  
2) Проширење Регистра IDN називима домена 
3) Уговори о испоруци и одржавању опреме 
4) Разно 

a. Подршка директору за кандидовање за други мандат у УО CENTR  
б. Пријем новог суоснивача 
в. Месечни извештај радне групе за измене Статута 
г. Одлука о финансирању догађаја поводом обележавања годишњице .срб домена 
д. Финансијски план за 2017. 
 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Прва тачка: Календар седница за 2017.  

Управни одбор је након краће дискусије већином гласова са 6 ЗА, 1 ПРОТИВ усвојио Календар 
седница за 2017. годину. 

Друга тачка: Проширење Регистра IDN називима 

домена 

Након дискусије закључено је са  6 ЗА, 1 ПРОТИВ да предложени документ захтева додатне 
консултације, тако да ће се рад на њему наставити на једној од следећих седница. 

Трећа тачка: Уговори о испоруци и одржавању 

опреме 

У вези са овом тачком, разматрана су питања за Статутарну комисију, предлог није усвојен, 
резултат гласања је 3 ЗА, 2 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА. 

Четврта тачка: Разно 

А: Подршка директору за кандидовање за други мандат у УО 

CENTR 

Разматрана је подршка директору за кандидатуру за други мандат у УО CENTR, предлог није 
усвојен, резултат гласања је 3 ЗА, 2 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА. 

Б. Пријем новог суоснивача 

Већином гласова са 6 ЗА,  1 ПРОТИВ, је донета одлука о пријему суоснивача Gransy доо. 

В. Месечни извештај радне групе за предлоге измена Статута 

Управни одбор је примио информацију о Извештају радне групе за предлоге измена Статута. 



    

Записник са седнице УО 3/3 

Г. Одлука о финансирању догађаја поводом обележавања 

годишњице .срб домена 

Већином гласова са 6 ЗА, 1 ПРОТИВ, донета је одлука о одобравању средстава за финансирање 
догађаја поводом обележавања годишњице .срб домена у износу од 200.000 динара. Одлука важи 
до усвајања Финансијског плана за 2017. 

Д. Финансијски план за 2017. 

Консултације око Финансијског плана за 2017. ће се наставити. 

Седница је завршена у 21:48 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић                                                                                                                                                                                           

У Београду, 
19. 1. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


