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Записник са 32. седнице управног одбора РНИДС
Одржане 09. jуна 2008. године са почетком у 17 часова.

Присутнo je 6 члановa УО:Чедомир Шуљагић, председник УО, Војислав
Родић, Слободан Марковић, Бошко Радивојевић, Бранислав
Добросављевић, Данко Јевтовић, чланови УО
Мирјана Тасић в.д. Директора (без права гласа)
На предлог председника управног одбора Чедомира Шуљагића чланови УО
једногласно су усвојили следећи
Дневни ред:

1. Избор најбоље понуде за ангажовање агенције за избор кандидата за директора;
2. Одлука о начину регистрације .RS домена од посебног значаја за Републику Србију;
3. Предлог  пројекта  развоја  инфраструктуре  РНИДС (предлог  поднео  Бошко 

Радивојевић);
4. Информација о предлозима начина рада .YU регистра у наредном периоду;       

(информацију подноси Данко Јевтовић);
5. Избор агенције-сарадника за избор логотипа РНИДС;
6. Правилник о организацији и систематизацији  радних места Регистра националног 

Интернет домена Србије;
7. Одлука о процедури за измену висине аванса на рачунима овлашћених регистара 

.рс домена у бази података рнидс (предлог образлаже Слободан Марковић);
8. Извештај о развоју софтвера

- извештај подноси Мирјана Тасић

- (whois упит не избацује ОР);

9. Разно:
1. отварање канцеларије,
2. учешће на конференцији ICANN, 23-26. јун, Париз,
3. питање регистранта из Бјељине,
4. обавештење  админ  контактима  .yu  домена  о  могућности 

регистрације .RS у првих шест месеци.

Прва тачка:  Избор  најбоље  понуде  за  ангажовање  агенције  за  избор  кандидата  за 
директора.
Сходно  Одлуци о  начину  располагања  финансијским  средствима,   УО   је  проценио
да је вредност набавке мања од 500.000 динара, те се  приступило прикупљању понуда за 
проналажење кандидатаза директора  РНИДС.  Прикупљене  су  три понуде  фирми PMC, 
Asee и  Adecco. УО је констатовао да су све добијене понуде мање од 500.000 динара те
се приступило разматрању понуда. 



Понуда понуђача PMC је прихваћена већином гласова у односу 5 према 1.
Друга тачка: Одлука 1,  Сагласно процедури која  је  претходно усаглашена између УО 
РНИДС и УЗЗПРО,  једногласно је усвојена је Одлука о начину регистрације .RS домена од 
посебног значаја за Републику Србију.
Трећа тачка: Предлог плана пројекта развоја инфраструктуре РНИДС.
Члан УО, Бошко Радивојевић је изнео нацрт плана за развој инфраструктуре РНИДС до 
краја 2008. године и упознао чланове УО сат ехничким, буџетскими организационим 
аспектима плана. УО једногласно је усвојио овај план и задужио Бошка Радивојевића да 
сачини коначну верзију плана, која ће садржати прецизиране техничке, организационе и 
буџетске елементе.
Четврта тачка: Информација о предлозима начина рада .YU регистра у наредном 
периоду.
Предложено је да се .YU домени плаћају у периоду од 01.11.2008. до најкасније 01.03.2009. 
године у износу од 350,00 динара, с тим да се домени корисника који не изврше уплату, 
бришу од 01.06.2009. године. Управни одбор ће, на основу питања Слободана Марковића, 
даље разматрати остатак правила.
Пета тачка: Избор агенције-сарадника за избор логотипа РНИДС;
Прихваћена  пословна  понуда  маркетиншке  агенције  Agitprop. УО  је
проценио да је вредност понуде мање од 80.000 дин, сагласно Одлуци о начину располагања 
финансијским средствима,   директно  је  уговорен  посао  са  агенцијом  АгитПроп,  што  је 
једногласно потврђено од стране УО.
Шеста тачка:  Правилник  о  организацији  и  систематизацији  радних  места Регистра 
националног Интернет домена Србије;
Правилник о организацији и систематизацији радних места је усвојен једногласно.
Седма тачка:  Одлука  о  процедури  за  измену  висине  аванса  на  рачунима  овлашћених 
регистара .RS домена у бази података рнидс (предлог образложио Слободан Марковић);
Предлог прихваћен једногласно.
Осма тачка: Извештај о развоју софтвера, извештај поднела Мирјана Тасић (whois упит не 
избацује ОР);
Извештај усвојен једногласно.
Девета тачка: Разно:

1. отварање канцеларије
2. Учешће на конференцији ICANN, 23-26. јун, Париз
3. питање регистранта из Бјељине
4. обавештење  админ. контактима  .yu  домена  о  могућности 

регистрације .RS у првих шест месеци
По деветој тачци нису доношене одлуке.
Седница је завршена у 18 сати и 30 минута.
У Београду 09.06.2008.

       Записничар                                                                                  председник УО
Горан Миланковић                                                                        Чедомир Шуљагић

--------------------------                                                                        -----------------------


