РНИДС
Регистар националног
Интернет домена Србије
Бул. Краља Александра 73,
Београд, Србија
www.rnids.rs
Записник са 48. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 26. фебруара 2009. године са почетком у 17,30 часова.
Присутно је 7 од укупно 9 чланова УО, (Сими Иванежи и Војиславу Родићу је
истекао мандат): Бошко Радивојевић, заменик председника УО, Данко Јевтовић, Јелена
Опачић, Слободан Марковић, Ненад Орлић (напустио седницу након шесте тачке),
Чедомир Шуљагић и Бранислав Добросављевић (напустио седницу након четврте тачке),
чланови УО.
Зоран Перовић, Директор (без права гласа)
Дневни ред:
1.Усвајање записника са 47. седнице УО;
2.Финални договор око организације Скупштине;
3. Извештај о пласираном капиталу;
4. Измене и допуне одлуке о исправама за регистрацију .rs домена;
5. Измене и усклађивање докумената са правилима и праксом у раду;
6. Договор око приоритета спровођења акционог плана директора;
7. Договор око начина припрема седница УО;
8. Дискусија о сарадњи са другим организацијама;
9. Разматрање плана учешћа на стручним скуповима;
10. Случај metalelektro.rs;
11. Захтев Директора за усклађивање плате са курсом евра;
12. Усмени известај о почетку кампање "тачка на .yu 2";
13. Разно.
Прва тачка: Усвајање записника са 47. Седнице; Једногласно је усвојен записник са 47.
Седнице УО. Слободан Марковић је навео да има примедбе на записник о примопредаји
дужности директора који је усвојен на претходној седници и навео да у извештају о
примопредаји дужности није укључен извештај о статусу досадашњег развоја софтверске
и хардверске инфраструктуре РНИДС, као и активностима које је потребно довршити у
наредном периоду.
Друга тачка: Финални договор око организације Скупштине; Директор је известио
УО о извршеним припрема за седницу Скупштине РНИДС.
Трећа тачка: Извештај о пласираном капиталу; Директор је поднео извештај о
ороченим финансијским средствима РНИДС, односно куповини државних обвезница.
Четврта тачка: Измене и допуне одлуке о исправама за регистрацију .rs домена;
Једногласно је усвојена Одлука о изменама и допунама одлуке о исправама за
регистрацију .rs домена.

Пета тачка: Измене и усклађивање докумената са правилима и праксом у раду;
УО је дао налог канцеларији да изврши детаљну анализу правних аката РНИДС и достави
извештај УО, како би се утврдило да ли постоје норме које су у колизији, као и норме које
се у пракси не спроводе. Рок за достављање извештаја je 31.03.2009. године.
Шеста тачка: Договор око приоритета спровођења акционог плана директора;
Једногласно је усвојена одлука да се обезбеди редундантна мрежна локација са роком
завршетка до 1.07.2009. године. Једногласно је одлучено је да се контакти у базама IANA
и RIPE измене на тзв. "role контакте" (уместо конкретних имена да стоји "директор
РНИДС", "технички администратор РНИДС" итд).
Седма тачка: Договор око начина припрема седница УО; Једногласно је закључено да
се за сваку наредну седницу УО приликом заказивања доставе комплетни материјали и
предлози одлука са образложењем. Једногласно је усвојена Одлука о измени и допуни
пословника о раду УО, тако да се рок за заказивање седница промени са седам на три
дана. Закључено је да се на сајту отвору рублика на којој ће се објавити све одлуке УО.
Осма тачка: Дискусија о сарадњи са другим организацијама; УО је дискутовао о
чланству у Друштву информатичара Србије, сарадњом са ABC Србија и Привредном
комором Србије. Закључено је да чланство у Друштву информатичара Србије и
предложени начини сарадње нису у тренутном интересу РНИДС.
Девета тачка: Разматрање плана учешћа на стручним скуповима; Једногласно је
усвојен календар учешћа на домаћим стручним скуповима који је предложио директор, с
тим што је неопходно да се за сваки појединични скуп утврди буџет и платформа са којом
ће представници РНИДС наступати на скупу.
Десета тачка: Случај metalelektro.rs; Једногласно је закључено да је УО сагласан са
текстом дописа који је саставила канцеларија у вези са овим доменом.
Једанаеста тачка: Канцеларији је дат налог да се до следеће седнице састави анекс
Уговора са директором који садржи девизну клаузулу.
Дванаеста тачка: Усмени известај о почетку кампање "тачка на .yu 2"; Помоћник
директора за маркетинг и рад са овлашћеим регистрима је поднео извештај о досадашњем
току кампање.
Седница је завршена у 21,10 сати.
У Београду 26.02.2009. године
Записник водио
Дејан Ђукић,
Помоћник директора за правна питања

Заменик председника УО
Бошко Радивојевић

