
 

Записник са 316. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 15. 1. 2019. године, са почетком у 18:31. Седници је присуствовало 6 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Биљана Ромић Пунош, 
Мирко Мирковић (напустио седницу у току четрнаесте тачке), 
Милоје Секулић, 
Владимир Алексић.  
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Владимир Манић, директор (без права гласа),  
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на 
седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 315. седнице ЈЕДНОГЛАСНО је 
усвојен.  ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Приговор на листу суоснивача са правом гласа 
2) Донација за музичку школу "Стеван Христић" у Станишору код Гњилана 
3) Извештај Управног одбора за други квартал 2018. 
4) Обележавање годишњице .срб домена 
5) Извештај директора за трећи квартал 2018. 
6) Радна група за подршку .срб домену 
7) Укидање додатних накнада за чланове УО 
8) Организациони одбор ДИДС2019 
9) Уговори за закуп дата центара 
10) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 
11) Упрошћавање процедуре промене регистранта 
12) Усаглашавање Тарифника накнада РНИДС-а са registry-registrar моделом 
13) Промена процедуре за сторнирање нежељене или погрешне регистрације или 

продужења регистрације назива домена 
14) Оцењивање ОР-ова и израда правилника за праћење усаглашености рада ОР-ова 
15) Питања по упутству о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и 

директора РНИДС-а – Душан Стојичевић, Гранси. 
А: Питање бр. 1 
Б: Питање бр. 2 
В: Питање бр. 3 
Г: Питање бр. 4 
Д: Питање бр. 5 
Ђ: Питање бр. 6 
Е: Питање бр. 7 
Ж: Питање бр. 8 

16) Разно: 
А: Упућивање директора на службени пут у Бордо, Француска, ради учешћа на CENTR61 
у периоду 21.— 22. март 2019. 
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Б: Упућивање директора на службени пут у Кобе, Јапан, ради учешћа на ICANN64 у 
периоду 9.— 14. март 2019. 

Прва тачка: Приговор на листу суоснивача са 

правом гласа 

Већином гласова, са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, одбијен је приговор на листу суоснивача са правом гласа. 

Друга тачка: Донација за музичку школу "Стеван 

Христић" у Станишору код Гњилана  

УО је ЈЕДНОГЛАСНО  наложио директору да испита могућности за реализацију ове донације и о 
томе обавести УО.    

Трећа тачка: Извештај Управног одбора за други 

квартал 2018. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст извештаја УО за други квартал. 

Четврта тачка: Обележавање годишњице .срб 

домена 

 
Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН одобрено је одржавање скупа поводом обележавања 
годишњице .срб домена. 

Пета тачка: Извештај директора за трећи квартал 

2018. 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је Извештај директора за трећи квартал.  
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Шеста тачка: Радна група за подршку .срб домену 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је УО размотрио иницијативу за формирање РГ за .срб домен и 
налажио директору да припреми све елементе за формирање ове радне групе, које би 
размотрио УО у следећем мандату. 

Седма тачка: Укидање додатних накнада за 

чланове УО 

УО је разматрао предлог о измени члана 5. Правилника о начину одређивања накнада, а у циљу 
укидања накнада за учешће у раду радних група, комисија и других тела РНИДС-а, у складу са 
постојећом праксом у овом мандату Управног одбора. 

Осма тачка: Организациони одбор ДИДС2019 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о формирању Организационог одбора ДИДС2019 у саставу 
Владимир Манић (председник), Војислав Родић и Предраг Милићевић. 

Девета тачка: Уговори за закуп дата центара 

УО је информисан о току активности на усаглашавању уговора о закупу дата центара и линкова. 

Десета тачка: Правилник о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама 

УО је већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН,  наложио директору да провери услове и последице 
промене амортизационе стопе са књиговодственом агенцијом и ту информацију достави УО. 

Једанаеста тачка: Упрошћавање процедуре 

промене регистранта 

ЈЕДНОГЛАСНО је наложено директору да спроведе потребне радње за упрошћавање процедуре 
промене регистранта назива интернет домена на основу захтева регистранта и то у делу који се 
односи на обавезу достављања овереног обрасца сагласности за пренос домена на новог 
регистранта. 
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Дванаеста тачка: Усаглашавање Тарифника 

накнада РНИДС-а са registry-registrar моделом 

ЈЕДНОГЛАСНО је директору наложено да спроведе потребне радње ради припреме предлога 
измене Тарифника накнада РНИДС-а у делу "Административни послови за кориснике и 
овлашћене регистре" ставка "Регистрација или продужење назива .RS и .СРБ домена у свим 
доменским просторима од стране РНИДС-а (без посредовања овлашћеног регистра), за 
кориснике, за период од једне године", а у сврху усаглашавања Тарифника са registry-registrar 
моделом којим РНИДС послује. 

Тринаеста тачка: Промена процедуре за 

сторнирање нежељене или погрешне регистрације 

или продужења регистрације назива домена  

УО је ЈЕДНОГЛАСНО наложио директору да спроведе потребне радње ради припреме предлога 
измене процедуре за сторнирање нежељене или погрешне регистрације или продужења 
регистрације назива домена тако што би се ОР-овима омогућило да сами врше сторнирање 
трансакције уз увођење задржавања одређене накнаде. 

Четрнаеста тачка: Оцењивање ОР-ова и израда 

правилника за праћење усаглашености рада ОР-

ова 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО наложио директору да обавести УО о резултату оцењивања ОР-ова 
дефинисаних чланом 7. Општих услови о раду овлашћених регистара и да покрене израду 
правилника којим се ближе регулише праћење усаглашености рада ОР-ова, као и да размотри 
додатне критеријуме за оцењивање ОР-ова и о томе обавести УО.   
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Петнаеста тачка: Питања по упутству о процедури 

за поступање по питањима и примедбама на рад 

УО и директора РНИДС-а – Душан Стојичевић, 

Гранси 

А: Питање бр. 1 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО закључио да је постављено питање у надлежности директора коме се 
налаже да припреми одговор и достави га УО у року према процедури о Упутству о процедури за 
поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а. 

Б: Питање бр. 2 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО закључио да је постављено питање у надлежности директора 
коме се налаже да припреми одговор и достави га УО у року према процедури о Упутству о 
процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а. 

В: Питање бр. 3 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст одговора на ово питање. 

Г: Питање бр. 4 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст одговора на ово питање. 

Д: Питање бр. 5 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО закључио да је постављено питање у надлежности директора коме се 
налаже да припреми одговор и достави га УО у року према процедури о Упутству о процедури за 
поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а. 
 

Ђ: Питање бр. 6 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст одговора на ово питање. 
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Е: Питање бр. 7 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст одговора на ово питање. 

Ж: Питање бр. 8 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст одговора на ово питање. 

Шеснаеста тачка: Разно: 

А: Упућивање директора на службени пут у Бордо, Француска, ради 

учешћа на CENTR61 у периоду 21.— 22. март 2019 

Директор је ЈЕДНОГЛАСНО упућен на овај службени пут. 

Б: Упућивање директора на службени пут у Кобе, Јапан, ради 

учешћа на ICANN64 у периоду 9.— 14. март 2019. 

Директор је већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, упућен на овај службени пут. 

Седница је завршена у 22:50 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
15. 1. 2019.  

 Војислав Родић 

председник УО 

 


