Записник са 327. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 20. 5. 2019. у 17:17. Седници је присуствовало 7 чланова УО:
Зоран Перовић, председник УО,
Иван Минић, заменик председника УО,
Ивана Ђидић Бешић,
Станиша Јосић,
Горан Миланковић,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић (дошао пре прве тачке).
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Владимир Манић, директор (без права гласа)
Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација (без права гласа), присутан
током друге тачке,
Ђукић Дејан, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа), записничар на
седници,
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 326. седнице је усвојен
ЈЕДНОГЛАСНО.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Извештај директора о оперативним активностима између две седнице УО
Сајт домен.срб - domen.rs
Брисање суоснивача
Годишњи одмор директора
Правилник о условима за доделу донација и спонзорстава
Извештај директора о раду канцеларије за 1. квартал 2019. године
Извештај директора о раду канцеларије током 2018. године
Извештај са конференције ДИДС 2019
Извештаји са службених путовања
Измена одлуке јавне седнице УО
Оцењивање директора
Предлог програма стимулације ОР-ова за увођење DNSSEC-а
Радна група за подршку .срб домену
Радна група за сарадњу са ОР
Рачуноводствене политике и Отпис основних средстава
Споразум о сарадњи са Економским факултетом Универзитета у БГ
Управљање слободним финансијским средствима
Набавка MS лиценци

Прва тачка: Извештај директора о оперативним
активностима између две седнице УО
Директор је известио о оперативним активностима између две седнице УО.

Друга тачка: Сајт домен.срб - domen.rs
Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација је представио планове у
вези овог сајта.
УО је већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА донео закључак којим се констатује да ће директор
спровести поступак набавке сајта домен.срб - domen.rs сагласно важећим актима и предлогу
пројекта који је достављен за ову седницу.

Трећа тачка: Брисање суоснивача
ЈЕДНОГЛАСНО је одлука о брисању суоснивача „BUREK.COM“ д.о.о.
ЈЕДНОГЛАСНО је одлука о брисању суоснивача „ЛОГОПОЛИС Милица Вакић“ д.о.о.
ЈЕДНОГЛАСНО је одлука о брисању суоснивача „MAINSTREAM“ д.о.о.

Четврта тачка: Годишњи одмор директора
Директору је ЈЕДНОГЛАСНО одобрено коришћење годишњег одмора за период који навео у
захтеву.

Пета тачка: Правилник о условима за доделу
донација и спонзорстава
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се овај нацрт упути Статутарној комисији на мишљење у погледу
усклађености са актима РНИДС-а.

Шеста тачка: Извештај директора о раду
канцеларије за 1. квартал 2019. године
Након спроведеног гласања са резултатом 0 ЗА, 1 ПРОТИВ, 6 УЗДРЖАНА, Извештај је враћен на
дораду.
Записник са седнице УО

2/5

Седма тачка: Извештај директора о раду
канцеларије током 2018. године
Извештај је усвојен већином гласова са 5 за, 2 УЗДРЖАНА.

Осма тачка: Извештај са конференције ДИДС
2019
Констатовано је да је извештај примљен, као и да има места за унапређење извештаја.

Девета тачка: Извештаји са службених путовања
Констатован је пријем извештаја Снежане Божић и Горана Миланковића са службеног пута на
скупове 25. годишњица Руског регистра и RIGF који су одржани 7. 4. и 8. 4. 2019. у Москви, Руска
федерација.

Десета тачка: Измена одлуке јавне седнице УО
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена Одлука о одржавању седница УО за питања овлашћених представника
суоснивача.

Једанаеста тачка: Оцењивање директора
Већином гласова са 5 ЗА, 2 ПРОТИВ, одлучено је да се директору не додели бонус за друга два
квартала 2018. године.
Горан Миланковић је издвојио мишљење и навео да је гласао против због ствари о којима је било
речи на 323. седници УО.

Дванаеста тачка: Предлог програма стимулације
ОР-ова за увођење DNSSEC-а
У вези са овим питањем, биће разговарано са ОР-овима.
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Тринаеста тачка: Радна група за подршку .срб
домену
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена иницијатива за формирање ове радне групе.

Четрнаеста тачка: Радна група за сарадњу са ОР
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН је изабран Станиша Јосић за координатора ове радне групе.
У сарадњу са координатором изабрани су чланови радне групе, са 4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, 1 ПРОТИВ,
чиме је формирана ова радна група.

Петнаеста тачка: Рачуноводствене политике и
Отпис основних средстава
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН усвојене су измене и допуне Правилника о рачуноводству
и рачуноводственим политикама.
ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о отпису основних средстава према предлогу који је доставио
директор, уз напомену да је директор обавезан да достави информацију о располагању са
отписаним средствима.

Шеснаеста тачка: Споразум о сарадњи са
Економским факултетом Универзитета у БГ
ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност директору да потпише овај споразум.

Седамнаеста тачка: Управљање слободним
финансијским средствима
ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о начину управљању финансијским средствима РНИДС-а.
ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука и изменама и допунама Правилника о финансијском
извештавању.
ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о пласирању слободних финансијских средстава.
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Осамнаеста тачка: Набавка MS лиценци
УО је гласао по питању закључивања уговора са добављачем који је најповољнији када се плаћа
одједном, одлука није усвојена, резултат гласања је: 3 ЗА, 4 УЗДРЖАНА.
УО је гласао по питању закључивања уговора са добављачем који је најповољнији када се плаћа
на рате, одлука није усвојена, резултат гласања је: 3 ЗА, 3 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.
Извештај комисије за ову набавку је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО. Директору је дат налог да додатно
преговара са понуђачима и да извести УО.
Седница је завршена у 22:25 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
20. 5. 2019.

Зоран Перовић
председник УО
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