Записник са 294. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 28. 3. 2018. године, са почетком у 18,25. Седници је присуствовало 5 чланова
УО:
Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић (дошао у току друге тачке).
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача, (без права гласа),
Жарко Кецић, в. д. директора (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 293. седнице је усвојен
ЈЕДНОГЛАСНО.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Годишњи извештај директора за 2017.
Годишњи извештај УО за 2017.
Радна група овлашћених регистара
А: План рада РГ за ОР-ове
Б: Примена GDPR-а у раду ОР-ова
Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена
Конкурс за директора
Разно:
А: Пoнoвљено питање Ненада Орлића овлашћеног представника суоснивача Маднет доо
Б: Питање Ненада Орлића овлашћеног представника суоснивача Маднет доо

Прва тачка: Годишњи извештај директора за 2017.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Годишњи извештај директора за 2017.

Друга тачка: Годишњи извештај УО за 2017.
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН је усвојен текст годишњег извештаја УО за 2017.

Трећа тачка: Радна група овлашћених регистара
А: План рада РГ за ОР-ове
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, УО је дао сагласност за добијени план рада РГ ОР-ова.

Б: Примена GDPR-а у раду ОР-ова
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, УО је наложио вд директору дa у року од 15 дана припреми
предлог за састанак са ОР-овима на тему информисања о утицају GDPR-а на рад РНИДС-а и
Овлашћених регистара, у складу са актуелном светском праксом.

Четврта тачка: Општи услови о регистрацији
назива националних интернет домена
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, УО је усвојио текст предлога Одлуке о измени и допуни
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена и наложио вд директору да
предлог упути на јавне консултације у трајању од 15 дана.

Пета тачка: Конкурс за директора
Управни одбор је размотрио наредне кораке у поступку спровођења Конкурса за директора
фондације РНИДС.

Шеста тачка: Разно
А: Пoнoвљено питање Ненада Орлића овлашћеног представника
суоснивача Маднет доо
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је текст одговора овом суоснивачу.
Записник са седнице УО

2/3

Б: Питање Ненада Орлића овлашћеног представника суоснивача
Маднет доо
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је текст одговора овом суоснивачу.
На захтев Горана Миланковића у записник је унета следећа напомена:
"Предлажем да УО уради посебан финансијски извештај тако да се за сваког члана УО од мандата
Управног одбора започетог у фебруару 2013. обрачунавају бруто трошкови по годинама, а приступ
овим подацима да буде омогућен у складу са Одлуком о начину давања на увид пословне
документације РНИДС-а овлашћеним представницима суоснивача РНИДС-а од 9. маја 2012.
године и Законом о заштити податакa о личности"

Седница је завршена у 21:35 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
28. 3. 2018.

Војислав Родић
председник УО
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