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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 189. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 10. јула 2014. године, 

са почетком у 18, 25 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић (дошао у току прве тачке), 

Станиша Јосић, 

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош (отишла у току шесте тачке). 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  

Данко Јевтовић, директор (без права гласа) 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 188. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
 

1. Чланарина у ICANN-у 

2. Међународна и домаћа сарадња 

3. Учлањене у САМ 

4. Разно 

а: информације о Закону о заштити података о личности 

б: информације о билатералном скринингу – Поглавље 10 

в: случај Вивио 

г: одговарање на питање постављено УО 

д: одговор Статутарне комисије 

 

Прва тачка: Чланарина у ICANN-у 

 

На почетку ове тачке, директор је пружио информације о овом питању и дао предлог 

како поступити по захтеву ICANN-а. ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да у овом тренутку 

РНИДС неће ништа одговарати ICANN-у и да ће се сачекати да ICANN прецизније уреди 

обавезе чланова ccNSO.  

 

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

Констатовано је да су примљени извештаји са CENTR Jamboree скупа у Паризу, који је 

одржан од 2. до 4. јуна. Извештаји ће бити постављени на РНИДС-овом интерном 

форуму. 

 

Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, Владимир Алексић је одређен као члан 

делегације из УО, који ће учествовати на скупу CENTR Admin Workshop, који се 

одржава 18. септембра 2014. у Талину, Естонија. Задатак на овом скупу је размена 

искустава са другим регистрима у погледу процедура које се односе на послове 
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регистрације домена. Директор ће одредити ко ће од запослених учествовати на овом 

скупу. 

 

Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, Душан Стојичевић је одређен као члан 

делегације из УО, који ће учествовати на скупу International conference for ccTLD 

registries and registrars of CIS који се одржава од 9. до 12. септембра 2014. у Баку, 

Азербејџан. Задатак члана делегације на овом скупу је унапређење контаката са 

представницима руског и кинеског националног регистра. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређена делегација за учешће на CENTR General Assembly, коју 

чине Војислав Родић, вођа делегације и Данко Јевтовић. Овај скуп се одржава од 30. 

септембра до 2. октобра у Бриселу, Белгија. Задатак ове делегације је учешће на скупу и 

држање презентације о Етичком кодексу РНИДС-а коју ће одржати вођа делегације.  

 

Већином гласова са 4 ЗА, 1УЗДРЖАН, одређена је делегација у саставу Душан 

Стојичевић, вођа делегације и Данко Јевтовић, која ће учествовати на скупу ICANN, који 

се одржава од 12. до 16. октобра у Лос Анђелесу, САД. На овом скупу вођа делегације 

ће одржати презентацију о Етичком кодексу РНИДС-а. 

 

Директор је известио УО о текућим активностима око припрема за CENTR маркетинг 

радионицу, која ће се одржати у Београду у новембру ове године. 

 

Трећа тачка: Учлањене у САМ 

 

Директор је предложио да се као директор РНИДС-а учлани у Српску асоцијацију 

менаџера, предлог није усвојен, а резултат гласања је: 1 ЗА, 4 УЗДРЖАНА. 

 

Четврта тачка: Разно 

 

а: информације о Закону о заштити података о личности 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим је канцеларији дат задатак да направи 

анализу решења која примењују национални регистри из Европе, која се односи на 

примену законодавство о заштити података о личности у пословима регистрације 

домена. 

 

б: информације о билатералном скринингу – Поглавље 10 

 

Душан Стојичевић је известио УО о активностима на овом питању. 

 

в: случај Вивио 

 

Директор је известио УО о току судског поступка, који се води у вези назива домена 

vivio.rs. У погледу жалбе на првостепену одлуку, донету у поступку који је спроведен 

према  Правилнику о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката 

о регистрацији назива домена, ЈЕДНОГЛАСНО је прихваћен предлог првостепене 

комисије, чиме је одбијена жалба на првостепену одлуку. 

 

г. одговарање на питање постављено УО 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог Канцеларији да погледа захтев у вези финансирања, 

достављен од стране Савеза потомака ратника Србије 1912-1920. и да прибави додатне 

информације, те на основу тога одговори на овај захтев. 
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д: одговор Статутарне комисије 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак којим је примљено мишљење Статутарне 

комисије у погледу тога да ли адвокати могу да буду суоснивачи РНИДС-а. Мишљење 

у целини биће достављено адвокатима који су доставили приступнице РНИДС-у. 

 

 

 

У Београду, 10. јул 2014. године  

 

Седница је завршена у 20:58 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


