
 

Записник са 338. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 3. 12. 2019. у 18:00 часова. 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, 

Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  

Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа),  

Дејан Ђукић, в.д. директора и руководилац Сектора за опште и правне послове (без 

права гласа), записничар на седници, 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 337. седнице је 

претходно усвојен путем мејлинг листе УО. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Кратак извештај о активностима Канцеларије 

1.а ДИДС2020 

1.б РСНОГ 05 

2) Уговор са в.д. директором 

2.а. Правилник о правима и обавезама директора 

3) Измена Финансијског плана за 2019. 

4) RIPE скуп 

5) Предлог споразума са Правним факултетом Универзитета у Београду 

6) Питање суоснивача Гранси 

7) Питање суоснивача Инет - Приговор на листу суоснивача 

8) DCAF округли сто 

9) Измене интерних аката 

10) Извештај директора о раду канцеларије 

11) Учлањење у Trusted Introducer 

12) Службена путовања 

13) Разно 



    

Записник са седнице УО 2/4 

Прва тачка: Кратак извештај о активностима 

Канцеларије 

В.д. директора је известио УО о активностима од протекле седнице.  

Разговарано је о активностима које се спроводе на припреми скупа ДИДС2020. 

Укратко су резимирани утисци са скупа РСНОГ 05. 

Друга тачка: Уговор са в.д. директором 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст уговора са в.д. директором.  

ЈЕДНОГЛАСНО је стављен ван снаге Правилник о правима и обавезама директора. 

Трећа тачка: Измена Финансијског плана за 2019. 

 ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о измени Финансијског плана за 2019. годину.  

Четврта тачка: RIPE скуп 

Разговарано је о активностима у вези овог скупа и даљој комуникацији са 

представницима RIPE-а.  

Пета тачка: Предлог споразума са Правним 

факултетом Универзитета у Београду 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст споразума са Правним факултетом Универзитета у 

Београду, в.д. директору је дато овлашћење да исти потпише. 

Шеста тачка: Питање суоснивача Гранси 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је за одговор потребно додатних 15 дана, а да ће члан 

УО, Горан Миланковић ће доставити потребне информације у вези са одговором. 



    

Записник са седнице УО 3/4 

Седма тачка: Питање суоснивача Инет - Приговор 

на листу суоснивача 

Члан УО, Мирко Мирковић, није учествовао у раду на овој тачки због могућег сукоба 

интереса.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена коначна листа суоснивача са правом гласа. 

Осма тачка: DCAF округли сто 

Примљена је информација да ће в.д. директора присуствовати овом скупу. 

Девета тачка: Измене интерних аката 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о укидању Одлуке о додатном извештавању о раду 

РНИДС-а од 22. 3. 2013. 

Већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, донета Одлука о укидању Одлуке о одржавању 

јавних седница УО од 22. 1. 2015. и одлука којом је замењена ова одлука од 20. 5. 2019. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена измена Правилника о формирању и раду комисија за 

утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена од 5. 6. 2014. 

Десета тачка: Извештај директора о раду 

канцеларије 

 

Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је извештај о раду директора за трећи 

квартал. 

 

Једанаеста тачка: Учлањење у Trusted Introducer 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст образложења за учлањење у ову организацију. 
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Дванаеста тачка: Службена путовања 

ЈЕДНОГЛАСНО је упућен в.д. директора на скуп APTLD који се, са радионицама одржава 

oд 18. до 21. фебруара 2019. у Мелбурну, Аустралија. 

Тринаеста тачка: Разно 

У оквиру ове тачке разговарано је о раду на нацрту аката који уређују спонзорства, 

донације и извештавање са скупова у иностранство.  

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност да се са мејлинг листе УО уклони општа адреса за 

обавештења и дода сарадница за финансије, Јована Цветковић. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена донација за Математичку гимназију.  

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена донација за Фондацију Један посто.  

Зоран Перовић је известио о скупу Сајбер Тесла. 

Седница је завршена у 21:05 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 

3. 12. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  
 


