
 

Записник са 298. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 10. 5. 2018. године, са почетком у 18,35. Седници је присуствовало 6 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић (дошао у току друге тачке), 
Биљана Ромић Пунош, 
Мирко Мирковић, 
Милоје Секулић. 
 
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 297. седнице је усвојен 
већином гласова са 4 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН.  

Већином гласова са 4 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Припрема материјала за редовну Конференцију суоснивача 
2) Извештај вд директора за први квартал 2018. 
3) Информација о конкурсу за консултанта 
4) Подршка члану УО за учешће у раду радне групе у ccNSO 
5) ДИДС2019  
6) Предлог конкурсне документације за набавку услуге дата центара и одговарајућих 

линкова 
7) Избор директора 

Прва тачка: Припрема материјала за редовну 

седницу Конференције суоснивача 

У оквиру ове тачке усвојен је унапређен текст предлога за учлањење у организацију DNS-OARC са 
4 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН. Унапређен текст Годишњег извештаја УО  за 2017. је усвојен са 4 
гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН.  
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Друга тачка: Извештај вд директора за први 

квартал 2018. 

На другој тачки је требало да се разматра извештај вд директора за први квартал 2018. Додатни 
материјал за разматрање није достављен у предвиђеном року, због чега је разматрање ове тачке 
померено за једну од следећих седница. 

Трећа тачка: Информација о конкурсу за 

консултанта 

Вд директор је информисао УО о току конкурса за консултанта организационе структуре и ИКТ 
система РНИДС-а. 

Четврта тачка: Подршка члану УО за учешће у 

раду радне групе у ccNSO 

Није усвојен предлог подршке члану УО за учешће у радној групи ccNSO за emoji, резултат гласања 
је следећи: 1 ЗА, 5 УЗДРЖАНИХ.  

Пета тачка: ДИДС2019 

УО је разматрао могуће датуме одржавања ДИДС2019 и рТЛДф2019. Разматрање ове теме ће се 
наставити на једној од следећих седница. 

Шеста тачка: Предлог конкурсне документације 

за набавку услуге дата центара и одговарајућих 

линкова 

УО је разматрао конкурсну документацију за набавку услуге дата центара и одговарајућих 
линкова. 
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Четврта тачка: Избор директора 

У оквиру ове тачке, УО је разматрао, са ангажованим адвокатом за ово питање, предлог Уговора 
са директором и Правилник о уређивању права и обавеза директора. 

 

Седница је завршена у 21:58 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
10. 5. 2018.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


