
 

Записник са 322. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана електронским путем 3. 3. 2019. године, са почетком у 11:00 и завршетком 4. 
3. 2019. у 17:00. Седници је присуствовало 7 чланoва УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Иван Минић, заменик председника УО,  
Ивана Ђидић Бешић, 
Станиша Јосић, 
Горан Миланковић, 
Мирко Мирковић, 
Милоје Секулић. 
 
 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 321. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Упућивање члана УО на ICANN Meeting у Кобе, Јапан 
2) Давање сагласности на списак резервисаних IDN домена 
3) Давање сагласности на текст уговора са Телекомом Србије 
4) Давање сагласности на текст уговора са Теленором 
5) Давање сагласности за покретање набавке MS лиценци 
6) Давање сагласности за покретање набавке HSM уређаја 

Прва тачка: Упућивање члана УО на ICANN 

Meeting у Кобе, Јапан 

Већином гласова са 6 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ, члан УО је упућен на ICANN Meeting у Кобе, Јапан, који 
се одржава од 9. до 14. 3. 2019. 

Друга тачка: Давање сагласности на списак 

резервисаних IDN домена 

Већином гласова са 6 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је донета одлука о резервацији назива домена за 
потребе Републике Србије у оквиру .СРБ домена.  



    

Записник са седнице УО 2/2 

Трећа тачка: Давање сагласности на текст 

уговора са Телекомом Србије 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност на текст уговора са Телекомом Србије за набавку услуга дата 
центра, линкова и интернет приступа. 

Четврта тачка: Давање сагласности на текст 

уговора са Теленором 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност на текст уговора са Теленором за набавку услуга дата центра, 
линкова и интернет приступа.. 

Пета тачка: Давање сагласности за покретање 

набавке MS лиценци  

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност за покретање набавке MS лиценци. За члана комисије из УО 
одређен је Мирко Мирковић, који по свом захтеву, неће примати накнаду за рад у овој комисији. 

Шеста тачка: Давање сагласности за покретање 

набавке HSM уређаја 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност за покретање набавке HSM уређаја. За члана комисије из УО 
одређен је Мирко Мирковић, који по свом захтеву, неће примати накнаду за рад у овој комисији. 

 

Седница је завршена  у 17:00 часова 

Записник саставила: Дејан Ђукић 

У Београду, 
4. 3. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  

 


