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Записник са 50. седнице Управног одбора РНИДС 
Одржане 31. марта 2009. године са почетком у 17,30 часова. 
Присутно је 9 од укупно 9 чланова УО, Бошко Радивојевић, председник УО, Војислав 
Родић, Симо Иванежа (напустио седницу у току прве тачке), Данко Јевтовић, Јелена 
Опачић, Слободан Марковић, Ненад Орлић, Чедомир Шуљагић и Бранислав 
Добросављевић, чланови УО. 
Зоран Перовић, Директор (без права гласа) 
 
Дневни ред: 
 
1. Представљање оквирног петогодишњег финансијског плана; 
2. Представљање детаљног cash-flow-а за период март 2009. - март 2010. године; 
3. Усвајање Правилника о располагању финансијским средствима и спровођењу поступка 
набавки; 
4. Представљање акционог плана за реализацију извештаја радне групе о јавности рада 
РНИДС; 
5. Разматрање пројеката изградње инфраструктуре РНИДС; 
6. Разматрање пројеката успостављања Internet Exchange Point-а; 
7. Разматрање даљег ангажовања спољних сарадника; 
8. Припреме за присуство на манифестацијама Е-трговина на Палићу и TehnoBank у  
Београду; 
9. Финални извештај о компромитованом серверу; 
10. Домени резервисани за потребе државне управе и локалне самоуправе. 

 
Прва тачка: Представљање оквирног петогодишњег финансијског плана; Директор 
је представио радну верзију петогодишњег финансијског плана на основи ког ће бити 
утврђена нова политика цена. 
Друга тачка: Представљање детаљног cash-flow-а за период март 2009. - март 2010. 
године; Директор је представио cash-flow-a за период од годину дана. 
Трећа тачка: Усвајање Правилника о располагању финансијским средствима и 
спровођења поступка набавки; Дискутовано је о нацрту Правилника, УО је након 
изнетих примедби закључио да је неопходно извршити одређене измене и након тога 
доставити УО нацрт Правилника на одлучивање.  
Четврта тачка: Представљање акционог плана за реализацију извештаја радне групе 
о јавности рада РНИДС; Канцеларија РНИДС представила је Управном одбору акциони 
план са утврђеним роковима за реализацију свих приоритетних активности из Извештаја 
скупштинске радне групе о јавности рада РНИДС. 
Пета тачка: Разматрање пројеката изградње инфраструктуре РНИДС; Директор је 
представио предлог пројекта изградње инфраструктуре РНИДС. У оквиру ове тачке 
закључено је да потребно размотрити више модела изградње инфраструктуре пре 
доношења одлуке УО по овом питању. 

http://www.rnids.rs/


Шеста тачка: Разматрање пројеката успостављања Internet Exchange Point-а; УО је 
закључио да је ово превасходно питање пословне политике, а не технике и да ће се овим 
питањем евентуално бавити у наредном периоду. 
Седма тачка: Разматрање даљег ангажовања спољних сарадника; УО је дао 
сагласност директору да изврши ангажовање следећих сарадника по основу уговора о 
делу или ауторских уговора: Мирјане Тасић, Тијане Зечевић, Горана Милосављевића, 
Мариа Живића, Дамјана Томића и Душка Вишића. 
Осма тачка: Припреме за присуство на манифестацијама Е-трговина на Палићу и 
TehnoBank у  Београду; Директор је известио УО да ће РНИДС бити присутан на овим 
манифестацијама и дефинисани су оквири учешћа РНИДС на овим скуповима. 
Девета тачка: Финални извештај о компромитованом серверу; Директор је доставио 
УО финални извештај о компромитованом серверу, закључено је да нема елемената за 
подношење кривичне пријаве. 
Десета тачка: Домени резервисани за потребе државне управе и локалне самоуправе; 
Канцеларија је упознала УО са нејасноћама насталим у формалној комуникацији са 
УЗЗПРО и разлозима зашто нису пуштени у слободан промет ослобођени домени. 
Канцеларија ће до следеће седнице УО обавестити УЗЗПРО да ће сви домени који се не 
налазе на листи бити пуштени у слободну продају.  
 
Седница је завршена у 21,30 сати. 
У Београду 31.03.2009. године 
 
    Записник водио                                                                               Председник УО 
      Дејан Ђукић,                                                                                  Бошко Радивојевић 
Помоћник директора  за правна питања 


