
 

Записник са 364. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 27. 1. 2022. са почетком у 18:13 часова путем Зум платформе. 

Седници је присуствовало 6 чланова УО:  

Иван Минић, председник УО, 

Мирко Мирковић, заменик председника УО, 

Зоран Перовић, 

Горан Миланковић(напустио седницу у току седме тачке),  

Ивана Ђидић Бешић, 

Станиша Јосић (придружио се у току седме тачке, док је за гласање по осталим тачкама 

гласао путем телефона, уз сагласност свих чланова). 

 

 

Снежана Божић, заменица председника Конференција суоснивача (без права гласа), 

Дејан Ђукић, директор (без права гласа) и Јована Цветковић, координатор за опште и 

финансијске послове (без права гласа). 

 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:  

Дневни ред   

1. Активности канцеларије 

2. Извештаји Управног одбора 

3. Попис 2021 

4. Укидање регистрације или продужење назива .rs и .срб домена директно код 

РНИДС-а за крајње кориснике 

5. APTLD 2022 – упућивање на службени пут 

6. Брисање суоснивача 

7. Квартални и годишњи извештај директора и оцењивање 

8. Разно 

Прва тачка: Активности канцеларије 

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду. 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Друга тачка: Извештаји Управног одбора 

Са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојен Годишњи извештај Управног одбора за 

2020. годину. 

Са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојен Годишњи извештај Управног одбора за 

2021. годину. 

Са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојен Мандатни извештај Управног одбора за 

период 2019 – 2021. године. 

Трећа тачка: Попис 2021 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о усвајању пописних листа за 2021. годину 

Четврта тачка: Укидање регистрације или 

продужење назива .rs и .срб домена директно код 

РНИДС-а за крајње кориснике 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о предлогу измене Општих услова о регистрацији 

назива националних интернет домена. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о укидању наведене услуге из тарифника. 

Имајући у виду да у пракси РНИДС-а ниједна регистрација није извршена на овај начин, 

одлучено је као у актима изнад. 

Пета тачка: APTLD 2022 – упућивање на службени 

пут 

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник наведеног скупа који се одржава 23. и 24. фебруара 

2022. у Уједињеним Арапским Емиратима, Дубаи. 

Шеста тачка: Брисање суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача "AT Consulting", Тијана Секулић 

ПР. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача „Navex“ д.о.о. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача "Talex App", Горан Татић ПР. 



    

Записник са седнице УО 3/3 

Седма тачка: Квартални и годишњи извештај 

директора и оцењивање 

Са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојен извештај директора за четврти квартал 

2021. 

Са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је усвојен извештај директора за 2021. годину. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се врши оцењивање директора за четврти 

квартал. 

Осма тачка: Разно 

Чланови Управног одбора се захваљују запосленима у канцеларији РНИДС на одличној 

сарадњи, пруженој подршци у раду УО и великом залагању у претходном периоду, а 

поготово у условима пандемије Ковид19. 

 

Седница је завршена у 19:37 часова. 

Записник саставила: Јована Цветковић 

У Београду, 

27. 1. 2022.  

 Иван Минић 

Председник УО  
 


