
1 

 

 

Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 196. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 28. октобра 2014. 

године, са почетком у 19, 10 часова. Седници јe присуствовало 6 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Станиша Јосић, 

Снежана Божић (дошла у току прве тачке), 

Зоран Перовић. 

 

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

Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  

Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа) 

записничар на овој седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 195. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  
1. Међународна и домаћа сарадња  

a: Панел дискусија „Интернет безбедност 3у1“  

б: Споразум са ДоМЕн  

в: Извештаји са службених путовања  

2. Предлози измена и допуна Статута РНИДС-а 

а: Статус директора и радни односи 

б: Питања за Статутарну комисију  

3. Анализа Закона о заштити потрошача  

4. Захтеви за делегацију  

а: УЗЗПРО  

б: Двословни SLD у new gtld-јевима  

5. Разно  

а: Пријем новог суоснивача  

б: Брисање суоснивача 

в: Договори око рада на Стратегији и на Плану и програму 

 

Прва тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

a: Панел дискусија „Интернет безбедност 3у1“  

 

Директор је известио УО о овом скупу, одржаном у организацији РНИДС-а. УО је 

ЈЕДНОГЛАСНО закључио да је канцеларија на време послала захтев за сагласност за 

одржавање овог скупа, а који је обухваћен Планом и програмом рада УО и 

Финансијским планом за 2014. годину, међутим због распореда седница, УО није био у 

могућности да донесе одлуку на време. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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б: Споразум са ДоМЕн 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст споразума црногорским националним регистром ДоМЕн 

и директору је дата сагласност да исти потпише. 

 

в: извештаји са служених путовања 

 

Констатован је пријем извештаја са службених путовања из протеклог периода, те ће исти 

бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму.  

 

Друга тачка: Предлози измена и допуна Статута РНИДС-а 

 

а: Статус директора и радни односи 

  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог измена и допуна Статута РНИДС-а који је доставио 

Душан Стојичевић. ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог измена и допуна Статута 

РНИДС-а који је доставила канцеларија. Због сродности материје коју уређују ова два 

предлога ће бити обједињена и тако достављена Конференцији суоснивача на 

разматрање. 

 

б: Питања за Статутарну комисију 

 

Закључено је да ће Статутарној комисији бити достављено питање у погледу објављивања 

докумената овог тела. 

 

Трећа тачка: Анализа Закона о заштити потрошача 

  

 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, констатован је пријем анализе овог закона у 

смислу обављања послова регистрације назива домена, канцеларији је дат налог да 

припреми неопходне измене Општих услова о регистрацији назива националних 

интернет домена.   

 

Четврта тачка: Захтеви за делегацију  

а. УЗЗПРО 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да се у погледу захтева за делегацијом домена 

одговорити да важећи Општи услови о регистрацији назива националних интернет 

домена не предвиђају такву могућност, као и да директор одржи састанак са УЗЗПРО у 

вези овог питања.  

 

б: Двословни SLD у new gtld-јевима 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је РНИДС против употребе .rs у оквиру нових генеричких 

домена највишег нивоа, те уколико буде упућен такав захтев, РНИДС неће дати сагласност. 

 

 

Пета тачка: Разно 

 

а: Пријем новог суоснивача 

 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, извршен је пријем суоснивача SOX д.о.о. 

 
 



3 

 

б: Брисање суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је извршено брисање суоснивача Apollo друштво за софтверски 

инжењеринг д.о.о. који није обновио годишњу накнаду у Статутом предвиђеном року. 

 

в: Договори око рада на Стратегији и на Плану и програму 

 

У оквиру ове подтачке координисано је око израде ова два документа. 

 

 

 

У Београду, 28. октобар 2014. године  

 

Седница је завршена у 21:27 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


