
 

Записник са 326. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 17. 4. 2019. у 17:10. Седници је присуствовало 5 чланова УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Иван Минић, заменик председника УО (отишао у току прве тачке), 
Ивана Ђидић Бешић, 
Станиша Јосић, 
Горан Миланковић, 
Милоје Секулић (дошао у току прве тачке). 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа), 
Владимир Манић, директор (без права гласа) 
Ђукић Дејан, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа), записничар на 
седници, 
 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 325. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Извештај директора о оперативним активностима о којима још није поднео усмени или 
писани извештај УО; Квартални извештај директора  

2) Извештај комисије за набавку MS лиценци и предлог конкурсне документације за 
набавку MS лиценци 

3) Предлог за формирање радне групе за унапређење сарадње са овлашћеним регистрима 
РНИДС-а 

4) Припрема редовне седнице Конференције суоснивача РНИДС-а 

Прва тачка: Извештај директора о оперативним 

активностима о којима још није поднео усмени 

или писани извештај УО; Квартални извештај 

директора 

УО је примио усмени извештај директора о оперативним активностима о којима још није поднео 
усмени или писани извештај УО. У оквиру ове тачке, УО је већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН 
усвојио квартални извештај директора за четврти квартал 2018. године.  
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Друга тачка: Извештај комисије за набавку MS 

лиценци и предлог конкурсне документације за 

набавку MS лиценци 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст конкурсне документације за набавки MS лиценци. 

Трећа тачка: Предлог за формирање радне групе 

за унапређење сарадње са овлашћеним 

регистрима РНИДС-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена иницијатива за формирање радне групе за унапређење сарадње са 
овлашћеним регистрима РНИДС-а.  

Четврта тачка: Припрема редовне седнице 

Конференције суоснивача РНИДС-а 

У сарадњи са председником и заменицом председника Конференције суоснивача обављене су 
припремне активности за сазивање редовне седнице Конференције суоснивача.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог измена и допуна Правилника о поступку за решавање спорова 
поводом регистрације националних интернет домена, који се упућује Конференцији суоснивача 
на даље одлучивање. 

Седница је завршена у 20:17 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
17. 4. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  

 


