Записник са 342. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана електронским путем 11. 2. 2020. са почетком у 9,00 часова и
завршетком у 21,00 часова. У раду на седници је учествовало 7 чланова УО:
Зоран Перовић, председник УО,
Иван Минић, заменик председника УО,
Милоје Секулић,
Станиша Јосић,
Мирко Мирковић
Ивана Ђидић Бешић
Горан Миланковић.
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 341. седнице је
усвојен са 6 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ гласом.
Са 6 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојен следећи:

Дневни ред
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Активности канцеларије између две седнице
Усвајање новог Плана и програма за 2020.
- Формирање радног тима за унапређење Плана и програма за 2020. и израду
смерница за израду Плана и програма
Правилник за спонзорства и донације
Софтвер за гласање на електронским седницама УО и Конференције суоснивача
Брисање суоснивача
Резервација домена
Стављање ван снаге одлуке за упућивање на службени пут
Упућивање на службени пут

Прва тачка: Активности канцеларије између две
седнице
В.д. директора је известио о текућим активностима.
У оквиру ове тачке, ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о одлагању ДИДС 2020 због
настале ситуације са COVID-19 вирусом.

Друга тачка: Усвајање новог Плана и програма
2020.
Са 4 ЗА и 3 УЗДРЖАНА није усвојен нови План и програм за 2020.

Формирање радног тима за унапређење Плана и програма за
2020. и израду смерница за израду Плана и програма
У оквиру ове тачке је већином гласова са 5 ЗА и 2 ПРОТИВ донета је одлука о
формирању радног тима за унапређење Плана и програма 2020. и израду смерница за
израду Плана и програма.

Трећа тачка: Правилник за спонзорства и
донације
УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио Правилник о условима и поступку за доделу донација и
спонзорстава.

Четврта тачка: Софтвер за гласање на
електронским седницама УО и Конференције
суоснивача
УО је са 4 ЗА, 1 ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАНА наложио промени софтвера за гласање на
електронским седницама УО и Конференције суоснивача, Канцеларија ће доставити
предлог одговарајућег софтвера.

Пета тачка: Брисање суоснивача
УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о брисању суоснивача ASEE менаџмент, консалтинг
д.о.о.

Шеста тачка: Резервација домена covid-19.rs за
потребе државних органа
УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о резервацији домена covid-19.rs за потребе
државних органа.

Седма тачка: Стављање ван снаге одлуке за
упућивање на службени пут – ICANN67
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Са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАНИМ ова одлука је стављена ван снаге а услед отказивања скупа
уживо, због COVID-19 вируса.

Осма тачка: Упућивање на службени пут у Тиват
на скуп SPARK.ME
Са 6 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ УО је донео одлуку о упућивању члана управног одбора на
службени пут у Тиват на скуп SPARK.ME, који се одржава 30 - 31. 5. 2020.
Седница је завршена у 21,00 часова.
Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
11. 3. 2020.
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Зоран Перовић
председник УО
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