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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 205. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 30. јануара 2015. године, 
са почетком у 19,21 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:  
 
Душан Стојичевић, председник УО,  
Зоран Перовић 
Александар Павловић, 
Биљана Ромић Пунош, 
Станиша Јосић, 
Снежана Божић (дошла у току прве тачке), 
Владимир Алексић. 
 
Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа, 
дошао у току прве тачке), 
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа) 
записничар на овој седници. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 204. седнице УО је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 
 

Дневни ред 
  

1. Приступање нових суоснивача 
2. Пописне листе 
3. Упутство за резервацију домена 
4. Финансијски план за 2014 
5. Календар догађаја 
6. Суфинасирање оглашавања 
7. Статус директора 

а: ГО директора 
 
 

Прва тачка: Приступање нових суоснивача 
 
Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО одлучио да упути питање Статутарној комисији, којим 
захтева мишљење око улоге Управног одбора приликом приступања нових 
суоснивача, односно, да ли УО пријем суоснивача третира аутоматски и гласа о истом 
само формално, због потребе за документом приликом уписа у АПР, или има право да 
самостално одлучује о приступању Фондацији. 
 
Такође је, у оквиру ове тачке, одлучено о пријему следећих суоснивача: 
 
Са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је одлучено о пријему суоснивача „PC.NET“ Агенција за 
ИТ Инжењеринг. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „SAMPRO Samardžić & Son“ д.о.о. 
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ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „HAPRO – WOODEN WINE RACK“ д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача МЕДИА БИЗНИС КОНСАЛТИНГ. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача МОНГ д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „ASW“ Инжењеринг д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача удружење „Умрежи се“. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача Мраз д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача удружење „АНА“ 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача ЛОГОПОЛИС Милица Вакић д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „SB – ENG“ д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „COFIS“ d.o.o. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „Dragan Jeremić Consulting“ д.о.о. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача „TENCOR“ д.о.о. 
 
 

Друга тачка: Пописне листе 
 

По спроведеној дискусији ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о усвајању пописних листа за 
2014. годину. 
 
Такође је, у оквиру ове тачке, дат налог канцеларији да искористи сва законом могућа 
средства да разреши ситуацију основних и других средстава (лаптоп са пописне листе 
„Нематеријална улагања, некретнина и опрема“ и мобилни телефон)  а која се налазе 
код трећег лица Ненада Маринковића. 
 

Трећа тачка: Упутство за резервацију домена 
 

Након краће дискусије, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојено Упутство о поступку и условима за 
резервацију и регистрацију назива интернет домена за потребе РНИДС-а. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о утврђивању списка назива .RS и .СРБ домена 
резервисаних за потребе РНИДС-а. 
 

Четврта тачка: Финансијски план за 2015 
 

Управни одбор је у току ове тачке дискутовао о текућем Финансијском плану, те су дате 
смернице за ребаланс. 
 

Пета тачка: Календар догађаја 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се ова тачка помери за следећу седницу. 
 

Шеста тачка: Суфинансирање оглашавања 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се ова тачка помери за следећу седницу. 
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Седма тачка: Статус директора 
 
Управни одбор је у току ове тачке дискутовао о промени врсте Уговора са директором. 
Одређен је посебан термин за наставак дискусије на ову тему између чланова УО, 
након чега ће се разговарати са директором. 
 

А: ГО директора 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрено директору коришћење годишњег одмора. 
 
 
 
У Београду, 30. јануара 2015. године  
 
Седница је завршена у 22,27 часова 
 
Записник саставила:                                                                            Председник УО 
 
Јована Цветковић                                                                              Душан Стојичевић 


