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Записник са 47. седнице Управног одбора РНИДС 
Одржане 17. фебруара 2009. године са почетком у 17,30 часова. 
Присутно је 6 од укупно 9 чланова УО: Симо Иванежа, председник УО, Војислав Родић, 
Данко Јевтовић, Јелена Опачић, Ненад Орлић и Бранислав Добросављевић чланови УО. 
Зоран Перовић, Директор (без права гласа) 
 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 46. седнице, 
2. Усвајање завршног рачуна за 2008. годину, 
3. Извештај комисије за примопредају дужности директора РНИДС, 
4. Договор у вези наредне седнице Скупштине; 
5. Разно. 

Прва тачка: Усвајање записника са 46. Седнице; Једногласно је усвојен записник са 46. 
Седнице УО.  
Друга тачка: Усвајање завршног рачуна за 2008. годину; Једногласно је усвојен 
Завршни рачун за 2008. годину.  
Трећа тачка: Извештај комисије за примопредају дужности директора РНИДС; Члан 
Комисије, Војислав Родић је известио УО да је Комисија присуствовала примопредаји 
дужности и да нема примедби на поступак примопредаје. УО је једногласно усвојио 
извештај Комисије за примопредају дужности директора РНИДС.  
Четврта тачка: Договор у вези наредне седнице Скупштине;   
- У оквиру ове тачке дискутовано је у вези са Извештајем радне групе за израду предлога 
модела рада са документацијом за регистрацију .rs домена.  
- Канцеларији је дат налог да направи предлог процедуре и техничко упутство о постукпу 
брисања домена који не садрже адекватне податке у бази сходно члану 17. став 1. тачка 3. 
Општих услова регистрације .rs домена. 
- Једногласно је одлучено да се са mailing листе УО обришу Ненад К. Јована Ц. и Тијана З. 
као и да чланови УО користе само једно mail адресу у комуникација путем mailing листе 
УО. 
Пета тачка: Разно  
- Разматрање дописа УЗЗПРО број 030-03-547/09-02 од 12.02.2009. године. УО је одлучио 
са 4 гласова ЗА, 1 ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАН, да се Републици Србији додели донација од 200 
домена на период од десет година за наменско кориштење за потребе државне  управе. О донацији 
ће се потписати уговор измећу УЗЗПРО и РНИДС којим ће се регулисати међусобна права и 

http://www.rnids.rs/


обавезе примаца и даваоца донације.Услов да би донација ступила на снагу је да УЗЗПРО преузме 
на себе обавезу регулисања ПДВ са Министарством финансија. Све домене који буду регулисани 
кроз донацију регистроваће директно РНИДС на захтев УЗЗПРО. У погледу списка домена за 
продужење резервације, одлучено је да се усваја редиговани списак домена од значаја за 
републику Србију у целости и да им се продужава период резервације до 30.09.2009. 
године. 

 
 
Седница је завршена у 19,40 сати. 
У Београду 17.02.2009. године 
 
    Записник водио                                                                               Председник УО 
      Дејан Ђукић,                                                                                  Симо Иванежа 
Помоћник директора  за правна питања 


