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Записник са 49. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 5. марта 2009. године са почетком у 17,30 часова.
Присутно је 9 од укупно 9 чланова УО, Бошко Радивојевић, заменик председника УО (у 
току  седнице  изабран  за  председника  УО) Војислав  Родић,  Симо  Иванежа  (напустио 
седницу након четврте тачке), Данко Јевтовић, Јелена Опачић, Слободан Марковић (који је 
приступио  у  току  треће  тачке),  Ненад  Орлић  (напустио  седницу  након  девете  тачке), 
Чедомир Шуљагић (напустио седницу након шесте тачке) и Бранислав Добросављевић, 
чланови УО.
Зоран Перовић, Директор (без права гласа)

Дневни ред:

1. Усвајање записника 48. седнице,
2. Верификација мандата новоизабраних чланова УО,
3. Избор председника и заменика председника УО,
4. Усвајање измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места 
РНИДС,
5. Истекле резервације домена за потребе државних органа,
6. Анализа одржане седнице Скупштине и донетих одлука,
7. Извештај о проблемима у функционисању система током протеклог викенда,
8. Извештај о укинутим .yu доменима,
9. Дискусија о политици цена РНИДС,
10. Обавештавање Скупштине РНИДС о одржаним седницама УО,
11. Одлука о висини чланарине у Скупштини РНИДС за 2009. годину,
12. Усклађивање Пословника о раду УО са Правилима фонда,
13. Разно

Прва тачка: Усвајање записника са 48. Седнице; Једногласно је усвојен записник са 48. 
Седнице УО. 
Друга  тачка:  Верификација  мандата  новоизабраних  чланова  УО; Извршена  је 
верификација мандата новоизабраних чланова УО.
Трећа  тачка:  Избор  председника  и  заменика  председника  УО;  Симо  Иванежа  је 
предложио  Ненада  Орлића  за  председника  УО,  Јелена  Опачић  је  предложила  Бошка 
Радивојевића,  Бранислав  Добросављевић  је  предложио  Слободана  Марковића.  Бошко 
Радивојевић  је  приликом  прихватања  кандидатуре  за  место  председника  УО,  поднео 
оставку на месту заменика председника УО. Избор за председника УО је обављен у два 
круга, резултати првог круга су следећи: Бошко Радивојевић 4 гласа, Ненад Орлић 4 гласа 
Слободан  Марковић  без  гласова,  након  другог  круга  Бошко  Радивојевић  је  изабран  за 
председника УО, резултати су били следећи: Бошко Радивојевић 5 гласова, Ненад Орлић 4 

http://www.rnids.rs/


гласа.  Након  избора  Председника,  приступљено  је  избору  заменика  председника  УО, 
кандидати су Слободан Марковић на предлог Ненада Орлића, Ненад Орлић на предлог 
Слободана  Марковића  и  Данко  Јевтовић  на  предлог  Бошка  Радивојевића.  За  заменика 
председника УО је изабран  Ненад Орлић са 5 гласова, Данко Јевтовић је добио 3 гласа, а 
Слободан Марковић 1 глас.
Четврта  тачка:  Усвајање  измена  и  допуна Правилника  о  организацији  и 
систематизацији  радних  места  РНИДС;  Једногласно  је  усвојен  Правилник  о 
организацији и систематизацији радних места РНИДС.
Пета тачка: Истекле резервације домена за потребе државних органа;
Одлука  о  продужену  резервације  домена  за  потребе  државних  органа  усвојена  је 
једногласно. Канцеларији РНИДС је наложено да до 9. марта састави списак домена са 
листе истеклих резервација за потребе државних органа и да се 30. марта 2009. на начин 
као што је то рађено и до сада пусте у промет сви слободни домени. У периоду од 9. до 30. 
марта власници истих домена из .yu простора ће имати предност у регистрацији .rs домена.
Шеста тачка: Анализа одржане седнице Скупштине и донетих одлука,
У оквиру ове тачке дискутовано је одлукама донетим на претходној седници Скупштине и 
закључено да ће се по достављању записника са седнице Скупштине предузети конкретне 
мере.  Чланови  УО  су  се  посебно  осврнули  на  сарадњу  са  Агенцијом  за  привредне 
регистре.
Седма тачка:  Извештај  о проблемима у функционисању система током протеклог 
викенда; Директор  је  известио  УО  о  проблемима  у  функционисању  система  током 
протеклог викенда, као и о ангажовању стручних лица која треба да утврде природу и 
узрок насталих проблема. 
Осма  тачка: Извештај  о  укинутим  .yu  доменима;  Управном  одбору  је  пренета 
информација да је до 4.03.2009. године обновљено нешто више од 3200 .yu домена.
Девета тачка: Дискусија о политици цена РНИДС; У оквиру ове тачке дискутовано је о 
ценама  домена  и  УО  је  наложио  директору  да  канцеларија  до  краја  марта  припреми 
финансијски план, анализу обнављања истеклих домена и предлогом могућег снижавања 
цена  домена,  водећи  рачуна  о  дугорочној  стабилности РНИДС у садашњој  економској 
ситуацији.  Сходно  члану  10.  Став  3.  Општих  услова  о  раду  овлашћених  регистара  .rs 
домена од доношења одлуке до примене нових цена мора да протекне најмање месец дана, 
те да се да се примена нових цена може очекивати у мају 2009. године.
Десета  тачка:  Обавештавање  Скупштине  РНИДС о  седницама  УО;  Једногласно  је 
усвојена  одлука  о  измени  и  допуни  Пословника  о  раду  УО,  којом  је  председавајући 
седницом Управног одбора дужан да најкасније наредног радног дана по одржаној седници 
до  15 часова  пошаље на  mailing листу  Скупштине  РНИДС обавештење да  је  одржана 
седница УО и да истакне теме које су се разматрале. 
Једанаеста тачка: Одлука о висини чланарине у Скупштини РНИДС за 2009. годину;
Једногласно  је  донесена  одлука  да  висина  чланарине  у  Скупштини  РНИДС  за  2009. 
годину износи 12.000 динара.
Дванаеста  тачка:  Усклађивање  Пословника  о  раду  УО  са  Правилима  фонда; 
Једногласно је донета одлука да се изврши усклађивање члана 34. Пословника о раду УО 
са Правилима фонда РНИДС.

Тринаеста тачка: Разно



- Дискутовано је о присуству РНИДС на скупу YU INFO,
- УО је једногласно усвојио одлуку да директор у оквиру преговора са компанијом Google 
може да достави списак регистрованих . rs домена и регистрованих истеклих .yu домена за 
потребе ажурирања Google индекса због истека великог броја .yu домена.

Седница је завршена у 20,10 сати.
У Београду 5.03.2009. године

    Записник водио                                                                               Председник УО
      Дејан Ђукић,                                                                                  Бошко Радивојевић
Помоћник директора  за правна питања


