
 

Записник са 280. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 12. 10. 2017. године, са почетком у 18, 24. Седници је присуствовало 7 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић, 
Мирко Мирковић (дошао у току друге тачке, напустио седницу у току дванаесте тачке), 
Биљана Ромић Пунош, 
Владимир Алексић, 
Милоје Секулић. 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (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 279. седнице је усвојен 
већином гласова са 5 ЗА 1 УЗДРЖАН. ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Извештај директора за други квартал 2017. 
2) Општи услови рада Овлашћених регистара РНИДС 
3) Скуп посвећен интернет доменима који се одржава 7. марта 2018. 
4) Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима 
5) Пребацивање средстава за пореска давања до краја године 
6) Конкурс за квалификоване добављаче 
7) Предлог за побољшање информисања УО о активностима канцеларије 
8) Предлог пројекта подршке ОР-овима у 2018. години 
9) Предлог за примену нових статистичких анализа пословања РНИДС-а 
10) Предлог за анализу ефеката маркетинга РНИДС-а 
11) Предлог плана за увођење IDN знакова на други ниво националних домена 
12) Питање Статутарној комисији 
13) Конкурс за директора 
14) Разно 

A: Пријем новог суоснивача Марко Буразор ПР Агенција за консалтинг 
Б: Пријем новог суоснивача Центар за развој оптичке инфраструктуре доо 
В: Пријем новог суоснивача HostingBuY 
Г: Пријем новог суоснивача Kursevi online doo 
Д: Пријем новог суоснивача Пасаж Адвертисинг д.о.о. 
Ђ: Пријем новог суоснивача Студио Трио 
Е: Пријем новог суоснивача Удружење за борбу против дијабетеса града Београда 

„Плави круг“ 
Ж: Пријем новог суоснивача Adriahost d.o.o. 
З: Пријем новог суоснивача Радић Финанс доо 
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И: Информација о припреми скупа РСНОГ/ИОН 2017. 
Ј: Информација о иницијативи за сарадњу са ПКС-ом 
К: План и програм УО за 2018. 
Л: Информација са службених путовања TLDCON 2017 и 72th APTLD 

Прва тачка: Извештај директора за други квартал 

2017. 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН је усвојен извештај директора за други квартал 2017.  

Друга тачка: Општи услови рада Овлашћених 

регистара РНИДС-а 

Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН су усвојени иницијални нацрти аката који се односе на рад 
ОР-ова, у питању су следећи акти: Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а; 
Административни и технички услови за рад овлашћених регистара РНИДС-а и Правилник о 
поступку надзора над применом аката о регистрацији назива домена и раду овлашћених 
регистара РНИДС-а. 

 

Трећа тачка: Скуп посвећен интернет доменима 
који се одржава 7.марта 2018.  

Већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, донета је одлука о формирању програмског одбора за овај 
скуп. 

Четврта тачка: Доприноси у вези са правом на 
управљање делегираним доменима 

 
Већином гласова 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН је донета одлука којој је утврђена висина доприноса која ће 
бити плаћана ICANN-у на име чланства у ccNSO.  

Пета тачка: Пребацивање средстава за пореска 
давања до краја године 

Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, донета је одлука којом се врши се пребацивање средстава 
у износу 6.000.000 динара са ставке 3.1.1 на ставку на ставку 3.3.7. 

Шеста тачка: Конкурс за квалификоване 
добављаче 

Већином гласова, са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН, усвојена је одлука којом је дата сагласност 
директору да обустави поступак избора квалификованих добављача.  
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Милоје Секулић је дао у записник следеће издвојено мишљење: 

„У извештају канцеларије (на коме се заснива ова одлука) није наведено да је један од 
чланова комисије делегиран од стране УО опструирао процес тиме што није достављао 
своје коментаре на документе па је тиме онемогућио завршетак рада комисије 
блокиравши јој рад.“ 

Седма тачка: Предлог за побољшање 

информисања УО о активностима канцеларије 

Након спроведене дискусије предлагач је повукао овај предлог. 

Осма тачка: Предлог пројекта подршке ОР-овима 

у 2018. години 

Управни одбор је разматрао предлоге пројеката подршке ОР-овима у 2018. години, рад на овом 
питању ће се наставити. 

Девета тачка: Предлог за примену нових 

статистичких анализа пословања РНИДС-а 

Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, в.д. директору је дат налог да утврди елементе за пројекат 
развоја статистичких алата за пословну анализу националних доменских простора. 

Десета тачка: Предлог за анализу ефеката 

маркетинга РНИДС-а 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН Управни одбор је наложио вд директору да 
изврши анализу ефеката маркетинга РНИДС-а у периоду 2013-2016, за потребе припреме Плана 
и програма за 2018. 

Милоје Секулић је дао у записник следеће издвојено мишљење: 

"Прихватање овако дефинисаног предлога и свођење ефеката маркетинга РНИДС-а само 
на „продају домена“ у супротности је са Статутом организације и планским актима 
организације у периоду на који се захтев односи." 
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Једанаеста тачка: Предлог плана за увођење IDN 

знакова на други ниво националних домена 

Након спроведене дискусије предлагач је повукао овај предлог. 

Дванаеста тачка: Питање Статутарној комисији 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН, усвојен је текст питања Статутарној комисији.  

Тринаеста тачка: Конкурс за директора 

У склопу припрема за конкурс за директора УО ће наставити рад на формулисању критеријума 
остваривања резултата рада директора. 

Четрнаеста тачка: Разно 

A: Пријем новог суоснивача Марко Буразор ПР Агенција за 

консалтинг 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

Б: Пријем новог суоснивача Центар за развој оптичке 

инфраструктуре доо 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

В: Пријем новог суоснивача HostingBuY 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

Г: Пријем новог суоснивача Kursevi online doo 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 
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Д: Пријем новог суоснивача Пасаж Адвертисинг д.о.о. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

Ђ: Пријем новог суоснивача Студио Трио 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

Е: Пријем новог суоснивача Удружење за борбу против дијабетеса 

града Београда „Плави круг“ 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

Ж: Пријем новог суоснивача Adriahost d.o.o. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

З: Пријем новог суоснивача Радић Финанс доо 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

И: Информација о припреми скупа РСНОГ/ИОН 2017. 

УО је примио информацију о припреми скупа РСНОГ/ИОН 2017. 

Ј: Информација о иницијативи за сарадњу са ПКС-ом 

УО је примио информацију о иницијативи за сарадњу са ПКС-ом. 

К: План и програм УО за 2018. 

Закључено је да ће УО договорити радне састанке са Канцеларијом ради припреме Плана и 
програма за 2018. годину. 
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Л: Информација са службених путовања TLDCON 2017 и 72th 

APTLD 

Констатовано је да је УО примио информацију са службених путовања TLDCON 2017 и 72th APTLD. 

Седница је завршена у 22:45 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
12. 10. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


