Записник са 330. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 26. 6. 2019. у 18:00. 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 (отишао у току седме тачке).
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Ђукић Дејан, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа), записничар на
седници,
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 329. седнице је усвојен
ЈЕДНОГЛАСНО.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Извештај директора о оперативним активностима између две седнице УО
Годишњи финансијски извештаји
Питања у вези процедура регистрације
РНИДС инфо
Усвајање плана рада РГ за сарадњу са ОР-овима
Радна група за СРБ и ћирилицу
Предлог за суорганизацију (РНИДС и SOX) пролећног RIPE Meeting 2021 године
Разно

Прва тачка: Извештај директора о оперативним
активностима између две седнице УО
УО је примио усмени извештај директора о оперативним активностима о којима још није поднео
усмени или писани извештај УО, а који је на овој седници представио руководилац Сектора за
опште и правне послове.

Друга тачка: Годишњи финансијски извештаји
УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио Одлуку о усвајању Финансијских извештаја за 2018. годину.
УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио Изјаву о расподели добити из 2018. године.

Трећа тачка: Питања у вези процедура
регистрације
Констатовано је да ће материјал за ову тачку бити достављен радној групи за сарадњу са ОР ради
разматрања.

Четврта тачка: РНИДС инфо
Предлог да се обустави објављивање „РНИДС инфо“ није усвојен, резултат гласања је следећи: 0
ЗА, 3 ПРОТИВ, 4 УЗДРЖАНА.
ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се директору налаже да достави предлог у ком ће ова
публикација бити унапређена у погледу форме и извора садржаја.

Пета тачка: Усвајање плана рада РГ за сарадњу
са ОР-овима
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен план рада ове радне групе.

Шеста тачка: Радна група за СРБ и ћирилицу
Са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН изабран је Милоје Секулић за координатора ове радне групе.
ЈЕДНОГЛАСНО су изабрани Адам Софронијевић, Светлана Слијепчевић Беливук, Душан
Стојичевић, Дејан Масликовић и Владо Ђукановић за чланове ове радне групе.

Седма тачка: Предлог за суорганизацију (РНИДС
и SOX) пролећног RIPE Meeting 2021 године
Није усвојен предлог да РНИДС и SOX поднесу заједничку пријаву за организацију овог скупа,
резултата гласања је био следећи 3 ЗА, 1 УЗДРЖАН, 3 ПРОТИВ.
Предлог да се РНИДС пријави да самостално организује овај скуп је усвојен са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН.
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Осма тачка: Разно
У оквиру ове тачке утврђен је распоред задужења за писање кварталних извештаја УО, тако ће за
први квартал у години извештај писати Ивана Ђидић Бешић и Станиша Јосић, за други Милоје
Секулић и Горан Миланковић, за трећи Иван Минић и Мирко Мирковић, док ће за четврти квартал
и годишњи извештај писати Зоран Перовић.
Седница је завршена у 22:00 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
26. 6. 2019.

Зоран Перовић
председник УО
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