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Регистар националног 
интернет домена Србије 

Жоржа Kлемансоа 18а/I 
Београд, Србија 

kancelarija@rnids.rs 
rnids.rs 

+381 (0)11 7281 281 

ЗАПИСНИК СА 377. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
РНИДС-А 

Седница је одржана 25. 1. 2023. са почетком у 15:36 часова. 

 
Седници је присуствовало 6 чланова УО:  
Иван Минић, Председник УО, 
Душан Стојичевић, Заменик Председника УО, 
Станиша Јосић, 
Војислав Родић, 
Драган Јеремић (електронски, није био присутан приликом гласања у вези пете тачке) 
и 
Ненад Орлић. 
 
 
Владимир Алексић, председник Конференција суоснивача (електронски, без права 
гласа), Снежана Божић, Заменица Председника Конференције суоснивача (без права 
гласа), Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Ивана Милић, сарадник за послове 
Фондације (без права гласа). 
 
На почетку седнице је констатовано да је Записник са 376. седнице усвојен, по истеку 
рока од 15 дана, у складу са чланом 28. Пословника о раду Управног одбора. 
 
 

Са 5 гласова ЗА и 1 гласом ПРОТИВ усвојен је следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД:  

1. Активности канцеларије 
2. Пописне листе 2022. 
3. Унапређење аката РНИДС-а 
4. Разматрање кандидатуре за Internet Hall of Fame 
5. Промене заступника РНИДС-а 
6. Спонзорства и донације 
7. Разно 
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Прва тачка: Активности канцеларије 

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду и представио 
Извештај о DDoS нападу на инфраструктуру РНИДС-а, који се десио у 2022. години. 

 

Друга тачка: Пописне листе 2022. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању Пописних листа за 2022. 

 

Трећа тачка: Унапређење аката РНИДС-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о укидању Одлуке о процедури измена у софтверу (од 
27. 12. 2018. године). 

Са 5 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ је донета Одлука о укидању Одлуке о утврђивању услова за 
подршку РНИДС-а за учешће у раду других организација (од 10. 11. 2017. године). 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о укидању Правилника о класификацији и 
објављивању докумената (од 11. 6 .2010. и 15. 6. 2010. године). 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да се у складу са Упутством о процедури за 
поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а (донето 25. 2. 
2021. године) направи тзв. Контакт форма, која ће бити истакнута на сајту РНИДС-а, за 
кориснике који желе да поставе питање. 
 
 

Четврта тачка: Разматрање кандидатуре за Internet Hall of 
Fame 

Одлучивање о овој тачки је одложено за наредну седницу. 

 

Пета тачка: Промене заступника РНИДС-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о разрешењу и именовању заступника РНИДС-а, којом 
се Јована Цветковић, Координаторка за опште и финансијске послове, разрешава 
дужности заступника, док се Ивана Милић, Сарадница за послове Фондације, уписује као 
нови заступник. 
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Шеста тачка: Спонзорства и донације 

У оквиру ове тачке су разматрани захтеви за донације и спонзорства, и том приликом 
је закључено да о њима одлучи директор у оквиру својих надлежности. 

 

Седма тачка: Разно 

Дискусија о актуелним темама које ће се разматрати на следећим седницама УО. 

 

Седница је завршена у 18:46 часова. 

Записник саставила: Ивана Милић. 

У Београду, 

25. 1. 2023. године 

 Иван Минић 

Председник УО  

 

 


