
 

Записник са 348. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 9. 9. 2020. са почетком у 17:12 часова и завршетком у 19:14 часова. 

Седници је присуствовало 6 чланова УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 

Иван Минић, заменик председника УО, 

Мирко Мирковић, 

Станиша Јосић, 

Ивана Ђидић Бешић 

Горан Миланковић  

Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа, дошао у 

току 1. тачке),  

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, није присуствовао у току 1. тачке) 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 347. седнице је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Избор директора 

2) Активности канцеларије у протеклом периоду 

3) Пријем нових суоснивача  

4) Спонзорства и донације 

5) RIPE85 и DNS-OARC 

6) Измене и допуне Пословника о раду УО 

7) Разно 

Прва тачка: Избор директора 

У оквиру ове тачке спроведен је поступак избора директора, комисија за спровођење 

гласања је одређена у саставу Ивана Ђидиђ Бешић, Станиша Јосић и Мирко Мирковић.  

За директора РНИДС-а је ЈЕДНОГЛАСНО тајним гласањем изабран Дејан Ђукић. 

Текст уговора са директором биће накнадно разматран. 
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Друга тачка: Активности канцеларије у протеклом 

периоду 

В.д. директора је известио УО о активностима канцеларије. 

Трећа тачка: Пријем нових суоснивача 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о пријему новог суоснивача „MNet“ д.о.о. 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о пријему новог суоснивача ЗР „Домус“. 

Четврта тачка: Спонзорства и донације 

УО је наложио Канцеларији да прикупи додатне информације и предложи могуће опције 

за промену пројеката који се спонзоришу, који су одобрени на крају другог квартала 

2020. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена донација организацији UNICEF Srbija у износу од 320.000,00 

динара. 

Пета тачка: RIPE85 и DNS-OARC  

УО је примио к знању информацију о померању датума за одржавање RIPE 

конференције у Београду за октобар 2022. године, као и могућност организације DNS-

OARC у истом термину.  

Шеста тачка: Измене и допуне Пословника о раду 

УО 

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојене измене и допуне Пословника о раду УО. 

Седма тачка: Разно 

А: Одређивање представника за учешће и РГ 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО одредио Дејана Ђукића за представника за учешће РНИДС-а у 

UASG CIS-EE Local Initiative. 
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Седница је завршена у 19:14 часова. 

Записник саставила: Биљана Јашић 

У Београду, 

9. 9. 2020.  

 Зоран Перовић 

председник УО  
 


