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Записник са 69. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 16.4. 2010. године.
Седници је присуствовало  7 од укупно 7 чланова УО, Зоран Бухавац, председник УО, 
Бошко Радивојевић (напустио седницу током друге тачке),  Јелена Опачић, Ненад Орлић, 
Владимир Алексић, Наташа Радовић (напустила седницу током друге тачке) и Бранислав 
Добросављевић, чланови УО.
Ненад Маринковић, директор (без права гласа),
Снежана Божић-Малешевић, председница Скупштине РНИДС (без права гласа),
Дејан Ђукић, помоћник директора за правне послове (без права гласа).

Дневни ред:

1.  Одлука  о  утврђивању  листе  чланова  Скупштине  са  правом  гласа  на  предстојећој 
редовној седници Скупштине,
2. Усвајање предложених докумената,
3.  Усвајање финансијског  извештаја  за  прва  три месеца  и  месечног  извештаја  за  март 
текуће године,
4. Покретање поступка набавке дата центра и линкова,
5. Разматрање предлога избора пословног простора,
6. Разно

Прва тачка: Одлука о утврђивању листе чланова Скупштине са правом гласа на 
предстојећој редовној седници Скупштине;
Једногласно  је  донета  одлука  о  утврђивању листе  чланова  Скупштине  на  предстојећој 
седници. Датум утврђивања листе је 16.4.2010. године.
Друга тачка:  Усвајање предложених докумената;  Канцеларија је на основу извештаја 
радне групе за процедуре и документе доставила предлог аката и измена аката које усваја 
Скупштина или УО, а то су:

- Општи услови  о  раду овлашћених  регистара  .rs  домена,  предлог  измена  изузев 
новог става у члану 20. је усвојен једногласно;

- Општи услови о регистрацији .rs домена, предлог измена изузев допуне члана 2. а 
уз измену новог става у члану 7. и новог става у члану 9. усвојен је једногласно;

- Правила фонда, предлог измена уз допуну дефиниције предлога члан 4. став 1. и 
прецизирање појма блиских сродника у члану 11. и 18. је усвојен једногласно;

- Пословник о раду Скупштине, измена члана 11. усвојена је већином гласова ЗА 6, 
ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНИХ 1, а преостале измене усвојене су једногласно.

- Правилник  о  начину  располагања  финансијским  средствима  и  спровођењу 
поступка  набавки,  уз  измену  предлога  члана  14.  измене  овог  акта  су  усвојене 
једногласно.
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- Правилник о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката, правилник је 
усвојен једногласно, а члан 11. је изузет из правилника и биће достављен у форми 
посебне одлуке ради усвајања електронским путем.

- Анекс  уговора  са  овлашћеним  регистрима,  усвојен  је  већином  гласова,  ЗА  4, 
ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНИХ 1.

Додатни предлози су: Измена Општих услова о регистрацији .rs  домена, додавање новог 
члана после члана 16. који би регулисао продају домена путем аукција, предлог је одбијен 
са ЗА 0, ПРОТИВ 1, УЗДРЖАНИХ 5, након чега се гласало о предлогу да канцеларије 
допуни  овај  предлог  комплетном анализом,  што  је  такође  одбијено  ЗА 3,  ПРОТИВ 0, 
УЗДРЖАНИХ 3 ;  Измена  члана  6  став  5.  Правила фонда  којом се  уводе  две  редовне 
Скупштине, предлог усвојен са 5 гласова ЗА, 1 члан није учествовао у гласању.
Трећа тачка: Усвајање финансијског извештаја за прва три месеца и март текуће 
године; Извештаји су усвојени једногласно.
Четврта тачка:  Покретање поступка набавке дата центра и линкова;  Директору је 
дата сагласност за покретање ове набавке.
Пета тачка: Разматрање предлога избора пословног простора;  Директор је известио 
УО  о завршној фази преговора и навео да ће коначни предлог избора пословног простора 
доставити до наредне седнице УО. 
Шеста тачка: Разно
-Измена одлуке о упућивању делегације на састанак РИГФ у Москви; Услед спречености 
Бранислава Добросављевића да присуствује конференцији РИГФ у Москви, УО је донео 
одлуку да делегацију РНИДС представљају Ненад Орлић и Ненад Маринковић.

Седница је завршена у 21,45 сати
У Београду 16.4.2010. године

    Записник водио                                                                                  Председник УО
    Дејан Ђукић, помоћник директора                                                   Зоран Бухавац
    за правне послове


