Записник са 323. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 19. 3. 2019. године, са почетком у 18:45. Седници је присуствовало 6 чланова
УО:
Зоран Перовић, председник УО,
Ивана Ђидић Бешић,
Станиша Јосић,
Горан Миланковић,
Мирко Мирковић,
Милоје Секулић.
Иван Минић, заменик председника УО, учествовао у гласању за усвајање дневног реда
телефонским путем, са чиме су се сагласили сви присутни чланови УО.
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Владимир Манић, директор (без права гласа)
Ђукић Дејан, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа), записничар на
седници,
Лазар Бошковић, овлашћени представник суоснивача „Агитпроп“, присутан на првој тачки, по
позиву председника УО.
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 322. седнице је усвојен
ЈЕДНОГЛАСНО.
Већином гласова са 4 ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАН усвојен је следећи:

Дневни ред
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Упознавање УО са примедбама Лазара Бошковића
Извештај директора о активностима између две седнице УО
Брисање суоснивача
Предлог за покретање поступка набавке софтвера за електронско гласање на
седницама УО и Конференције суоснивача
Учешће на конференцији Technobank
Предлог директора за учешће на ЦЕНТР ГА
Учешће на конференцији Дигитални Самит
Учешће на скупу Руског регистра
Радионице на Правним факултетима
Одговор суоснивачу Гранси
Продужење РНИДС ГТЛД
Ревизија списка резервисаних ИДН домена
Коришћење мејл налога РНИДС и питање поверљивости имејл комуникације
Годишњи извештај директора о раду Канцеларије током 2018.

Прва тачка: Упознавање УО са примедбама
Лазара Бошковића
Лазар Бошковић, овлашћени представник суоснивача „Агитпроп“ је изнео УО своје примедбе, а
које је УО примио као информацију.

Друга тачка: Извештај директора о активностима
између две седнице УО
Директор је известио УО о активностима канцеларије између две седнице.

Трећа тачка: Брисање суоснивача
ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача „GB Solutions“, Јелена Бачевић ПР.
ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА ПОМОЋИ I.A.N.
INTERNATIONAL AID NETWORK.

Четврта тачка: Предлог за покретање поступка
набавке софтвера за електронско гласање на
седницама УО и Конференције суоснивача
Већином гласова са 4 гласова ЗА и 2 УЗДРЖАНА, усвојен је предлог за покретања поступка
набавке система за електронско гласања на седницама Конференције суоснивача. За члана
комисије испред УО, одређен је Станиша Јосић, који по сопственој одлуци неће примати накнаду
за рад у комисији.
Директору је ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог да изврши набавку софтвера за електронске седнице
УО.

Пета тачка: Учешће на конференцији Technobank
Није усвојен предлог за учешће на овом скупу, резултат гласања је следећи: 1 ЗА, 2 ПРОТИВ и 3
УЗДРЖАНА. У оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог директору да припреми предлог акта
који уређује област спонзорстава и донација од стране РНИДС-а.
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Шеста тачка: Предлог директора за учешће на
ЦЕНТР ГА
Директор и УО су спровели консултације о активностима на предстојећој седници Генералне
Скупштине ЦЕНТР.

Седма тачка: Учешће на конференцији Дигитални
Самит
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да РНИДС подржи овај скуп.

Осма тачка: Учешће на скупу Руског регистра
Већином гласова са 4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, члан УО је упућен на скупове: 25. годишњица Руског
регистра и RIGF који се одржавају 7. 4. и 8. 4. 2019. у Москви.

Девета тачка: Радионице на Правним
факултетима
У оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена организација три скупа који се одржавају на
правним факултетима универзитета чији је оснивач Република Србија, и то: Ниш, Крагујевац и
Београд.

Десета тачка: Одговор суоснивачу Гранси
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст одговора овом суоснивачу.

Једанаеста тачка: Продужење РНИДС ГТЛД
домена
Примљена је информација о овом питању, директор ће размотрити које домене да продужи.
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Дванаеста тачка: Ревизија списка резервисаних
ИДН домена
Дискутовано је овом питању, УО ће у сарадњи са канцеларијом припремити предлог ревизије
листе резервисаних ИДН домена.

Тринаеста тачка: Коришћење имејл налога
РНИДС и питање поверљивости имејл
комуникације
Дискутовано је овом питању, УО ће у сарадњи са канцеларијом припремити предлог политике која
се односи на коришћење и поверљивости имејл комуникације.

Четрнаеста тачка: Годишњи извештај директора о
раду Канцеларије током 2018.
Директор је представио Годишњи извештај о раду Канцеларије током 2018. године, разматрање
овог питања ће бити настављено.

Седница је завршена у 22.22 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
19. 3. 2019.

Зоран Перовић
председник УО
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