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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 199. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане из два дела 1. 

децембра 2014., са почетком у 19,10 часова и 2. децембра 2014., са почетком у 19.30. 

Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић, 

Биљана Ромић Пунош (присутна у првом делу седнице), 

Станиша Јосић, 

Снежана Божић (присутна у првом делу седнице), 

Владимир Алексић. 

 

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

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 

Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  

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

записничар у првом делу седнице, 

Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа) 

записничар у наставку седнице, 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 198. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Брисање и пријем суоснивача 

2. Одговор служби Повереника за заштиту података о личности 

3. Припрема за седницу Конференције суоснивача 

а: Стратегија 

б: План и програм рада за 2015 

в: Извештај интерног ревизора 

г: Општа правила регистрације 

д: Договор око јавне седнице 

4. Међународна и домаћа сарадња 

а: CENTR истраживање – резултати 

б: Извештаји са службених путева 

в: Јавна расправа о нацрту Стратегије и Акционог плана развоја еУправе 

г: Позив на отварање .МКД домена 

5. Квартални извештај о раду УО 

7. Разно 

 

Прва тачка: Брисање и пријем суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се констатује брисање суоснивача Конект 

д.о.о., с обзиром да није обновио годишњу накнаду у Статутом дозвољеном року. Како 

је овај суоснивач по истеку наведеног рока уплатио годишњу накнаду и доставио 

приступницу, ЈЕДНОГАСНО је донета одлука о пријему Конект д.о.о. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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Друга тачка: Одговор служби Повереника за информације од јавног значаја и  

заштиту података о личности 

 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО дао сагласност на текст дописа који ће бити упућен служби 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а односи 

се на податке које РНИДС прикупља о регистрантима, као и на рок чувања тих 

података. 

 

Трећа тачка: Припрема за седницу Конференције суоснивача 

а: Стратегија 

 

Нацрт Стратегије је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО, након техничке редакције, документ ће 

бити достављен Конференцији суоснивача.  

 

б: План и програм рада за 2015 

 

Констатовано је да је овај документ раније усвојен, да нема даљих промена, те да ће 

бити достављен Конференцији суоснивача. 

 

в: Извештај интерног ревизора 

 

Овај извештај ће бити накнадно разматран. Биљана Ромић Пунош ће известити 

Конференцију суоснивача о садржају извештаја и налазу интерне ревизије. 

 

г: Општа правила регистрације 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен коначни текст предлога измена и допуна Општих услова о 

регистрацији назива националних интернет домена, исти ће бити достављен 

Конференцији суоснивача. 

 

Закључено је да ће евентуално укидање прикупљања ЈМБГ-а од регистраната и 

контаката за назив домена бити разматрано, у вези овог питања биће тражено 

мишљење канцеларије РНИДС-а и биће организована јавна расправа, након чега ће 

бити одлучено да ли ће УО предложити ову измену Општих услова о регистрацији 

назива националних интернет домена. 

 

д: Договор око јавне седнице 

 

Разматрани су и договорени детаљи у вези јавне седнице УО, која ће се одржати након 

седнице Конференције суоснивача 13. децембра 2014. 

 

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

а: CENTR истраживање – резултати 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће ово питање бити разматрано на 201. седници УО. 

 

б: Извештаји са службених путева 

 

ЈЕДНОГЛАСНО  је закључено да ће извештаји и измене правилника који уређује ово 

питање бити разматрани на 201. седници УО. 
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в: Јавна расправа о нацрту Стратегије и Акционог плана развоја еУправе 

 

Учешће у овој јавној расправи биће разматрано на 201. седници УО. 

 

г: Позив на отварање .МКД домена 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да ће на отварање .МКД домена за слободну 

регистрацију бити упућени председник УО  и неко из канцеларије РНИДС-а. 

 

Пета тачка: Квартални извештај о раду УО 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст кварталног извештаја УО за трећи квартал 2014. 

године. 

 

 

У Београду, 2. децембар 2014. године  

 

Седница је завршена у 20:46 часова 

 

Записник саставила:                                                                            Председник УО 

 

Јована Цветковић                                                                              Душан Стојичевић 


