
 

Записник са 367. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана електронским путем, са почетком 6. 5. 2022. у 16:00 и завршетком 9. 5. 2022. 
у 16:00.  

Седници је присуствовало свих 7 чланoва УО:  

Иван Минић, председник УО, 
Душан Стојичевић, заменик председника УО, 
Данко Јевтовић, 
Драган Јеремић, 
Станиша Јосић, 
Војислав Родић, 
Ненад Орлић. 
 

Са 6 гласова ЗА и 1 ПРОТИВ усвојен је следећи: 

Дневни ред  

1. Брисање суоснивача 
2. Одређивање учесника на предстојећим конференцијама 
3. Правилник о спонзорствима и донацијама 
4. Анализа постојећих аката РНИДС-а 

Издвојено мишљење - Војислав Родић: Суштина седнице УО је расправa и усаглашавање 
ставова па самим тим и консултовање и мењање предлога одлука у циљу доношења истих. О 
предлогу одлуке, па и измењеном предлогу одлуке, на седници се гласа. Посебно тачке 3. и 4. 
предложеног Дневног реда нужно захтевају расправу и усаглашавање ставова, што није могуће 
када се предлози одлука достављају унапред и о њима може само да се гласа у предвиђеном 
временском периоду, јер се тада не ради о електронској седници, већ о електронском гласању. 

Прва тачка: Брисање суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача "Care&repair“. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача "Sapient graphics“. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача "Skysign". 



    

Записник са седнице УО 2/2 

Друга тачка: Одређивање учесника на предстојећим 

конференцијама 

Са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ одређен је члан УО као учесник скупа ICANN74, који се 
одржава oд 13. до 16. јуна 2022. у Хагу, Холандија. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен члан УО као учесник скупа ICANN74, који се одржава oд 13. до 16. јуна 
2022. у Хагу, Холандија. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен члан УО као учесник скупа Spark.me, који се одржава oд 4. до 5. јуна 
2022. у Тивту, Црна Гора. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен члан УО као учесник скупа ICANN74, који се одржава oд 13. до 16. јуна 
2022. у Хагу, Холандија. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа ICANN74, који се одржава oд 13. до 16. јуна 2022. у Хагу, 
Холандија. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа Jamboree 2022, који се одржава oд 31. маја до 2. јуна 
2022. у Прагу, Чешка. 

Трећа тачка: Правилник о спонзорствима и донацијама  

Са 6 гласова ЗА и 1 ПРОТИВ усвојен је Правилник о спонзорствима и донацијама. 
 
Издвојено мишљење - Војислав Родић: С обзиром да спонзорства спадају у теретна давања 
сматрам да би право одлучивања за доделу спонзорстава Директор требало да има под 
условима предвиђеним Правилником о поступку спровођења набавки. 
Сматрам да би примаоци донација требало да буду само она лица која су наведена у Закону о 
порезу на добит правних лица. 

Четврта тачка: Анализа постојећих аката РНИДС-а 

Са 6 гласова ЗА и 1 ПРОТИВ усвојен је закључак којим се налаже директору да формира интерни 
тим који ће радити анализу постојећих аката РНИДС-а и предлагати унапређења истих. 

Испред УО, за члана тима, именује се Душан Стојичевић. 

 

Седница је завршена  у 16:00 часова 

Записник саставила: Јована Цветковић 

У Београду, 
9. 5. 2022.  

 Иван Минић 

председник УО  

 


