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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 206. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 5. фебруара 2015. године, 
са почетком у 18,37 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:  
 
Душан Стојичевић, председник УО,  
Зоран Перовић (напустио седницу у току друге тачке), 
Александар Павловић, 
Биљана Ромић Пунош, 
Станиша Јосић, 
Снежана Божић, 
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),  
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 205. седнице УО је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 
 

Дневни ред 
  

1. Приступање нових суоснивача 
2. Формирање радних група 
3. Суфинансирање оглашавања 
4. Међународна и домаћа сарадња 

а: Календар догађаја 
б: МТТТ спонзорство 

5. Квартални извештај директора 
6. Разно 

 
Прва тачка: Приступање суоснивача 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача ТУРНА ПЛАСТИК д.о.о. 
 

Друга тачка: Формирање радних група 
 

По спроведеној дискусији ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог за иницирање формирања 
радне групе за пројекат SIRT. 
 

 Циљ ове РГ је дефинисање пројекта за SIRT који ће послужити као основни 
документ за формирање овог тела у оквиру РНИДС-а; 

 Теме којима ће РГ бавити су: Безбедност, стабилност и организација; 
 Очекивани резултат рада РГ је предлог Пројекта за успостављање SIRT-а; 
 Рок на који се РГ формира је 3 месеца 
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Већином гласова са 5 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ  је усвојен предлог за иницирање формирања 
радне групе за усклађивање Општих услова о регистрацији назива националних 
интернет домена са Законом о заштити података о личности. 
 

 Циљ и теме ове РГ су усклађивање Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена са Законом о заштити података о личности; 

 Очекивани резултат рада је предлог за усклађивање Општих услова; 
 Рок на који се формира РГ је 45 дана. 

 
Канцеларији је дат задатак да припреми предлог текста за јавне позиве за учествовање 
у радним групама, након чега ће бити донете и финалне Одлуке о формирању РГ. 
 

Трећа тачка: Суфинансирање оглашавања 
 
Након краће дискусије ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен финални предлог суфинансирања 
оглашавања.  
Заменик председника УО Зоран Перовић је за ову тачку гласање извршио електронски. 
 

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња 
А: Календар догађаја 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о упућивању на следећа службена путовања: 

 Душан Стојичевић на скуп „ APTI workshop“ који се одржава у Букурешту, Румунија, 
23. фебруара 2015 године; 

 Делегација у саставу Војислав Родић и Данко Јевтовић на „53rd CENTR General 
Assembly“ скуп, који се одржава у Копенхагену, Данска, од 18 – 19. марта 2015. 
године; 

 Горан Миланковић на „16th CENTR Marketing“ скуп, који се одржава у Барију, 
Италија, од 26 – 28. марта 2015. године; 

 Душан Стојичевић на скуп „RIGF 2015“, који се одржава у Москви, Русија, 7. априла 
2015. године; 

 Делегација у саставу Снежана Божић и Данко Јевтовић на „ICANN 53“ скуп, који 
се одржава у Буенос Ајресу, Аргентина, од 21 – 25. јуна 2015. године. 

 
Б: МТТТ спонзорство 

 
Председник УО и директор су известили о пристиглом позиву Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, а везано за покровитељство конференције „Нове 
технологије у образовању“ која се одржава од 27 – 28. фебруара 2015. године. 
 
Након краће дискусије, Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО одлучио да ипак издвоји 
средства у износу од 120.000,00 динара, иако РНИДС-у није најављен тај догађај, те није 
имао сазнања о истом када је формиран буџет за 2015. годину. Ради се о друштвено 
корисној теми коју овај скуп покрива, која нема директне везе са примарном делатношћу 
РНИДС-а, али спада у домен фондацијске улоге наше организације. 
 

Пета тачка: Квартални извештај директора 
 

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

Шеста тачка: Разно 
 
У оквиру ове тачке Председник УО је известио о потписивању Споразума о сарадњи са 
хрватским регистром. 
 
Председник је, такође, известио о добијеним одобрењима од стране ICANN-a и EuroDIG-
a за коришћење логотипа на предстојећој ДИДС Конференцији. 
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У Београду, 5. фебруара 2015. године  
 
Седница је завршена у 22,30 часова 
 
Записник саставила:                                                                            Председник УО 
 
Јована Цветковић                                                                              Душан Стојичевић 


