
 

Записник са 279. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 21. 9. 2017. године, са почетком у 18, 18. Седници је присуствовало 5 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић (дошао у току прве тачке), 
Биљана Ромић Пунош (отишла у току осме тачке), 
Мирко Мирковић. 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Жарко Кецић вд директор (без права гласа),  
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на 
седници. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 278. седнице је усвојен путем 
е-листе УО. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Извештај директора за други квартал 2017. 
2) Општи услови рада Овлашћених регистара РНИДС-а 
3) ДИДС2018 
4) Квалификовани понуђачи 
5) Одговор на жалбу Овлашћеног регистра „Boljibiznis.com“ 
6) Питање овлашћеног представника суоснивача Маднет д.о.о. 
7) Поновљено питање овлашћеног представника суоснивача Гранси д.о.о. 
8) Молба за сагласност за представљање РНИДС у радној групи ICANN-a 
9) Конкурс за директора 
10) Разно 

A: Пријем новог суоснивача Serbian Business Excellence d.o.o. 
Б: Пријем новог суоснивача Fractal Dimension doo 
В: Пријем новог суоснивача PC Press doo 
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Прва тачка: Извештај директора за други квартал 

2017. 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак да се извештај директора за други квартал 2017. враћа на 

дораду ради усклађивања са важећим актима РНИДС-а. 

Друга тачка: Општи услови рада Овлашћених 

регистара РНИДС-а 

Вд директор је известио УО да ће бити извршена додатна правна анализа ових нацрта, укључујући 
и акте који се односе на регистрацију домена. УО је ЈЕДНОГЛАСНО дао налог вд директору да ове 
нацрте, уз додатну анализу достави најкасније 6. 10. 2017. 

Трећа тачка: ДИДС2018 

Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, одабрано је 5 чланова Програмског одбора према 
достављеним предлозима за чланове, за председника Програмског одбора ја одређен Војислав 
Родић. Накнаду за спољне чланове ће одредити в.д. директор  

Четврта тачка: Квалификовани понуђачи 

ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог в.д. директору да достави сва релевантна документација у вези 
формирања Комисије за избор квалификованих понуђача. 

ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог в.д. директору да затражи од Комисије изјашњење у вези актуелног 
поступка избора квалификованих понуђача из области маркетинга и ПР-а са јасно назначеним 
временима активности и спецификованим учешћем појединих чланова комисије у њима. 

На предлог вд директор ЈЕДНОГЛАСНО  је донета одлука о набавци услуга из области маркетинга 
о ПР-а од понуђача Агенција „Агит Проп“ и Агенција „Блинк“ за период до краја 2017. године. 

Пета тачка: Одговор на жалбу Овлашћеног 
регистра „Boljibiznis.com“ 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио жалбу у делу који се односи на брисање домена и наложио в.д. 
директору да захтева од ОР-а да провери податке о доменима у својој бази и усклади их са 
важећим подацима. УО је одбио жалбу у делу који се односи на изрицање забране овлашћеном 
регистру да врши регистрацију нових назива домена у трајању од 30 дана. 

Шеста тачка: Питање овлашћеног представника 
суоснивача Маднет д.о.о. 

ЈЕДНОГЛАСНО је наложено в.д. директору да у складу са Политиком извештавања припреми 
нацрт акта којим се регулише објављивање докумената које доноси директор. 
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Већиног гласова, са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је одговор овом овлашћеном представнику 
суоснивача. 

Седма тачка: Поновљено питање овлашћеног 

представника суоснивача Гранси д.о.о. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен је одговор овом овлашћеном представнику суоснивача. 

Осма тачка: Молба за сагласност за 

представљање РНИДС у радној групи ICANN-a 

ЈЕДНОГЛАСНО је наложено вд директору да припреми нацрт акта којим се регулишу односи са 

лицима која представљају РНИДС у другим организацијама.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст одговора овом суоснивачу. 

Девета тачка: Конкурс за директора 

УО је размотрио наредне кораке у припреми конкурса за избор директора. 

Десета тачка: Разно 

A: Пријем новог суоснивача Serbian Business Excellence d.o.o. 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

Б: Пријем новог суоснивача Fractal Dimension doo 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 
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В: Пријем новог суоснивача PC Press doo 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему овог суоснивача. 

 

Седница је завршена у 20:39 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
21. 9. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


