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Записник са 53. седнице Управног одбора РНИДС 
Одржане 12. маја 2009. године са почетком у 17,30 часова. 
Присутно је 7 од укупно 9 чланова УО, Бошко Радивојевић, председник УО, Војислав 
Родић, Данко Јевтовић, Слободан Марковић, Ненад Орлић, Чедомир Шуљагић (није 
учествовао у раду током прве тачке, а напустио седницу током осме тачке) и Бранислав 
Добросављевић, чланови УО. 
Зоран Перовић, Директор (без права гласа) 
 
Дневни ред: 
 
1. Избор директора; 
2. Припрема седнице Скупштине у јуну; 
3. Радна група за промену правила Фонда; 
4. Измене софтвера за регистрацију домена, 
5. ICANN meeting  - делегација и припрема годишњег извештаја; 
6. Пословни простор у Нушићевој улици; 
7. Разматрање понуде за измену Правилника о арбитражи; 
8. Конкурс за израду Wеб сајта РНИДС; 
9. Конкурс за идејно решење резервне локације (тачка је након дискусије скинута са 
дневног реда); 
10. Избор варијанте и фаза у реализацији резервне локације (тачка је након дискусије 
скинута са дневног реда); 
11. Организација састанка са овлашћеним регистрима; 
12. Информација о пласираном капиталу; 
13. Информација о реализацији пословног плана; 
14. Извештај о реализацији Акционог плана радне групе за јавност рада; 
15. Разно. 

 
Прва тачка: Избор директора; Чедомир Шуљагић је навео да се пријавио на конкурс за 
избор директора РНИДС и да из тог разлога неће присуствовати седници током ове тачке. 
Помоћник директора за правна питања је информисао УО о току поступка. Закључено је 
да је неопходно да се затражи од Asee прецизна динамика са датумима свих радњи током 
поступка избора директора. 
Друга тачка: Припрема седнице Скупштине у јуну; Договорено је да директор 
припреми финансијски план за ванредну седницу Скупштине. Наложено је канцеларији да 
из записника са претходне седнице Скупштине изведе обавезе које је Скупштина задала 
УО, након тога утврдити предлог дневног реда. 
Трећа тачка: Радна група за промену правила Фонда; Дискутовано је o поступку 
измене Правила фонда и предложено је да се јавна расправа одржи 23. маја 2009. године, 
када и састанак са овлашћеним регистрима. 
Четврта тачка: Измене софтвера за регистрацију домена; Помоћник директора за IT је 
известио УО о извршеним и изменама у току према захтевима овлашћених регистара са 
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претходног састанка. Посебно су наглашене тачке које се односе на error reporting, ажурну 
документацију required поља и типова поља, као и још неколико ствари, од тога 
регистрација .org.rs домена на физичка лица. Одлучено је да се о тим питањима обаве 
додатне консултације са Техничком екипом и да се изађе пред овлашћене регистре на 
заказаном састанку са динамиком реализације свих ствари које нису урађене. Канцеларији 
је дат налог да састави предлог документа који би регулисао процедуру техничких 
исправки приликом регистрације домена. 
Пета тачка: ICANN meeting - делегација и припрема годишњег извештаја; 
Једногласно је формирана радна група која ће припремати извештај РНИДС и платформу 
која ће бити презентова на састанку ICANN, чланови радне групе су Зоран Перовић, 
Слободан Марковић и Чедомир Шуљагић. Једногласно је усвојена одлука о упућивању 
делегације која ће учествовати на састанку, чланови делегације су Томислав Цигановић, 
помоћник директора за IT и Слободан Марковић, члан УО. 
Шеста тачка: Пословни простор у Нушићевој улици; Једногласно је одлучено да 
РНИДС одустане од закључивања Уговора о закупу наведеног простора, с обзиром на 
изузетно високе трошкове адаптације. 
Седма тачка: Разматрање понуде за измену Правилника о арбитражном поступку за 
решавање спорова поводом регистрације .rs домена; Закључено ја да потребно од 
понуђача затражити кратак елаборат о разлозима за измену наведеног правилника.  
Осма тачка: Конкурс за израду Wеб сајта РНИДС; Договорено је да се за наредни 
састанак састави детаљнији позив за израду Wеб сајта РНИДС. 
Девета тачка: Конкурс за идејно решење резервне локације (тачка је након дискусије 
скинута са дневног реда); Поднет је предлог Управном одбору да се распише јавни 
конкурс за идејно решење резервне локације. Награда за најбоље решење би била 1000 
евра. Данко Јевтовић је изнео предлог да награда буде већа и да буде више награда. Затим 
се дискутовало да ли ићи на овакав конкурс или једним конкурсом обухватити и идејно 
решење и његову имплементацију. Дискусија по овој тачки је завршена без закључка. 
Десета тачка: Избор варијанте и фаза у реализацији резервне локације (тачка је 
након дискусије скинута са дневног реда); Избор варијанте и фаза у реализацији 
резервне локације – Управном Одбору су представљене три варијанте за реализацију 
резервне локације по фазама реализације. Варијанте се разликују по цени и степену 
аутоматизације. Током дискусије су изражени различити ставови по овом питању. 
Закључено је да Председник Управног Одбора, заједно са Директором и Помоћником 
директора за ИТ покуша да дефинише најбоље техничко решење и да ова тачка биде на 
дневном реду неке од наредних седница. 
Једанаеста тачка: Организација састанка са ОР; Пренета је информација УО да је 
извршен закуп сале за састанак који се одржава 23.05.2009. године. Закључено је да 
овлашћене регистре треба обавестити да своја питања и предлоге групишу на оне који 
захтевају измену правила или техничка питања. 
Дванаеста тачка: Информација о пласираном капиталу; Директор је известио УО о 
ороченим средствима. 
Тринаеста тачка: Информација о реализацији пословног плана; Директор је 
презентирао реализацији пословног плана који се односи на број обновљених и број нових 
домена. 
Четрнаеста тачка: Извештај о реализацији Акционог плана радне групе за јавност 
рада (тачка је померена за следећи седницу УО). 



Петнаеста тачка: Разно; Бошко Радивојевић је известио УО о досадашњем раду радне 
групе за регистар одлука УО. 

 
 
 
 
Седница је завршена у 20,30 сати 
У Београду 12.05.2009. године 
 
    Записник водио                                                                               Председник УО 
      Дејан Ђукић,                                                                                  Бошко Радивојевић 
Помоћник директора  за правна питања 
 
 

*Усвојени акти се налазе у прилогу овог записника: 
- Одлука о упућивању делегације на службени пут, 
- Одлука о повлачењу захтева за закуп пословног простора. 
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На основу члана 8. Правила фонда Регистра националног Интернет домена Србије, 
Управни одбор РНИДС на седници од 12.05.2009. године донео је следећу: 

 
 
 

ОДЛУКУ О УПИЋИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РНИДС НА СЛУЖБЕНИ ПУТ 
 

                          
I Упућују се на службени пут Томислав Цигановић и Слободан Марковић. 
 
II Именовани ће присуствовати ICANN састанку  у Сиднеју, Аустралија, који се 

одржава од 21. до 26. јуна 2009. године. 
 
III Трошкове које сноси РНИДС обухватају: дневнице, хотелски смештај, авио 

превоз и трошковe превоза од аеродрома до хотела. 
  
IV Одлуку доставити директору РНИДС, ради реализације. 
 
 
У Београду, 12.05.2009. године 
 

                                                       Председник УО 
                                                                             Бошко Радивојевић 
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На основу члана 8. Правила фонда Регистра националног Интернет домена Србије, 
Управни одбор РНИДС на седници од 12.05.2009. године донео је следећу: 

 
 

 
 

ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 
 
 

                          
I Повлачи се захтев за закуп простора и Нушићевој улици број 6 упућен ЈП 

Пословни простор Стари Град, због високих трошкова адаптације. 
 
II Одлуку доставити директору РНИДС, ради реализације и упићивања дописа ЈП 

Пословни простор Стари Град. 
 
 
У Београду, 12.05.2009. године 
 

                                                       Председник УО 
                                                                             Бошко Радивојевић 

 


