
 

Записник са 341. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана електронским путем 14. 2. 2020. са почетком у 14,00 часова и 

завршетком у 23,59 часова. У раду на седници је учествовало 5 чланова УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 

Иван Минић, заменик председника УО, 

Милоје Секулић, 

Станиша Јосић, 

Мирко Мирковић. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 340. седнице је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) DIDS, отварање скупа, позив ICANN представника 

2) Учешће на ICANN 67 

3) Давање сагласности на одговор суоснивачима  

4) Брисање суоснивача  

5) Упис новог суоснивача Плагосус 

6) Укидање набавке HSM уређаја 

 

Прва тачка: DIDS, отварање скупа, позив ICANN 

представника 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојенo да се за отварање ДИДС-а позове и представник ICANN-а. 

Друга тачка: Учешће на ICANN 67  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука о упућивању председника Конференције суоснивача 

на ICANN 67 у Канкун, Мексико. 

Већином гласова са 4 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојена одлука о упућивању 

потпредседника УО на ICANN 67 у Канкун, Мексико. 



    

Записник са седнице УО 2/3 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука о упућивању в.д. директора на ICANN 67 у Канкун, 

Мексико, чије трошкове службеног пута сноси ICANN. 

 

Трећа тачка: Давање сагласности на одговор 

суоснивачима 

Већином гласова са 4 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ дата је сагласност на одговор суоснивачу 

INET, следеће садржине: 

На скупу SEEDIG скупу у Букурешту је учествовао запослени у канцеларији РНИДС, те 

одлуку о упућивању на службени пут је донео директор РНИДС-а. Што се тиче 

сагласности, постоје бројни случајеви када УО даје сагласност на неку активност, то се 

наведе у записнику и нема посебне одлуке као документ, тако је било у овом случају. 

Већином гласова са 4 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ дата је сагласност на одговор суоснивачу 

Grancy, следеће садржине: 

Разматрали смо ваша питања у више наврата и у вези са тим наводимо да немамо 

довољно сазнања да би вам дали конкретне одговоре. У вези са тим, највише што 

можемо јесте да вас упутимо на записник са 338. седнице и закључак који гласи: 

„ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је за одговор потребно додатних 15 дана, а да ће члан 

УО, Горан Миланковић доставити потребне информације у вези са одговором.“ 

 Члан УО Горан Миланковић нас је усмено обавестио о разговорима неформалне 

природе које је имао са представницима Руског регистра, те да очекује додатне 

информације. 

Како УО до овог тренутка није добио потребне информације из горе наведеног 

закључка, нисмо у могућности да доставимо потпуне одговоре. Уколико УО дође до 

релевантних сазнања у вези са овим, задржавамо право да вам одговор доставимо, 

упркос роковима који су истекли. 

У складу са горе наведеним, одговори које можемо да понудимо на Ваша питања би 

били. 

1) Не можемо, јер Одлуке нема, 

2) УО није расправљао о учешћу, па самим тим и о циљевима рада у РГ обзиром 

да о истој имамо само неформална/посредна сазнања, 

3) У складу са одговорима 1. и 2., не постоје планови усвојени од стране УО по 

овом питању, 

4) У складу са одговорима 1.и 2., не постоји предлог нити одлука о активностима у 

циљу организовања наведених скупова. 

Напомена: Сматрамо да РНИДС има интереса да учествује у оваквим и сличним 

активности, наравно уз поштовање свих релевантних Упутстава, Правилника, Статута и 

осталих надлежних и сродних докумената. 

 

Четврта тачка: Брисање суоснивача 



    

Записник са седнице УО 3/3 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о брисању суоснивача Опште удружење 

предузетника, Лесковац. 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о брисању суоснивача Удружење Иницијатива за 

квалитетну дијализу. 

 

Пета тачка: Упис новог суоснивача Плагосус 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о пријему новог суоснивача Агенција ПЛАГОСУС, 

Бранко Ђурковић ПР. 

 

Шеста тачка: Укидање набавке HSM уређаја 

Већином гласова са 4 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ УО је дао сагласност за укидање набавке 

HSM уређаја. 

 

Седница је завршена у 23,59 часова. 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

 

У Београду, 

14. 2. 2020.  

 Зоран Перовић 

председник УО 

 

 


