
 

Записник са 268. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 9. 5. 2017. године, са почетком у 18, 25. Седници је присуствовало 6 од 7 
чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Милоје Секулић, 
Владимир Алексић (дошао у току прве тачке). 
 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Иван Минић, заменик председника 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 
седници. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 267. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Припрема материјала за редовну Конференцију суоснивача 
2) Извештај директора за први квартал 2017. 
3) Покретање поступка за избор квалификованих добављача, у области маркетинга и PR 
4) Изјашњење у вези припреме Општих услова о раду овлашћених регистара РНИДС-а и 

пратећих аката 
5) Разно: 

А: Извештај директора Данка Јевтовића са службеног пута на састанак УО CENTR у 
Генту, Белгија 2-4. мај, 2017. 

Б: Упућивање директора Данка Јевтовића на службени пут у Јоханесбург, Јужна Африка, 
ради учешћа на ICANN 59 у периоду 26 — 29. јун 2017. 

В: Квартални извештаји (подела задужења међу члановима УО) 

6) Конкурс за директора 

 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Прва тачка: Припрема материјала за редовну 

Конференцију суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст нацрта Статута који ће бити достављен Конференцији суоснивача 
на разматрање. 

Друга тачка: Извештај директора за први квартал 

2017. 

Са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ усвојен је извештај директора за први квартал. 

Трећа тачка: Покретање поступка за избор 

квалификованих добављача у области 

маркетинга и PR 

Са 4 гласа ЗА и 2 УЗДРЖАНА донета је одлука о покретању поступка за избор квалификованих 
добављача у области маркетинга и PR. За чланове комисије из реда чланова УО одређени су 
Милоје Секулић и Горан Миланковић. 

Четврта тачка: Изјашњење у вези припреме 

Општих услова о раду овлашћених регистара 

РНИДС-а и пратећих аката 

УО је примио информацију о припреми Општих услова о раду овлашћених регистара РНИДС-а и 
пратећих аката. У сарадњи са директором договорене су радне смернице у припреми ових 
докумената. 

Пета тачка: Разно 

А: Извештај директора Данка Јевтовића са службеног пута на 

састанак УО CENTR у Генту, Белгија 2-4. мај 2017.  

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања. 
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Б: Упућивање директора Данка Јевтовића на службени пут у 

Јоханесбург, Јужна Африка, ради учешћа на ICANN 59  

Директор је већином гласова са 4 ЗА и 2 УЗДРЖАНА упућен на службени пут на ICANN 59, који се 
одржава у Јоханесбургу, Јужна Африка у периоду 26 — 29. јун 2017. 

В: Квартални извештаји 

Одређена су појединачна задужења између чланова УО за писање кварталних извештаја за 2017. 
годину. 

Шеста тачка: Конкурс за директора 

Договорени су кораци у погледу расписивања конкурса за директора и усаглашен је текст уговора 
са понуђачем услуга из области људских ресурса. 

 

Седница је завршена у 21:10 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
9. 5.  2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


