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Записник са 59. седнице Управног одбора РНИДС 
Одржане 11. септембра 2009. године са почетком у 17,30 часова. 
Присутно је 7 од укупно 7 чланова УО, Зоран Бухавац, у току седнице изабран за 
председника УО, Бошко Радивојевић, Јелена Опачић, Ненад Орлић и Бранислав 
Добросављевић, Владимир Алексић и Наташа Радовић, чланови УО. 
Дејан Ђукић, вд директор (без права гласа) 
 
Дневни ред: 
1. Верификација мандата Управног одбора 
2. Избор председника и заменика председника Управног одбора 
3. Избор члана Управног одбора задуженог за праћење финансија РНИДС 
4. Договор око поступка избора директора 
5. Анализа ситуације судбине .yu адресног простора 
6. Формирање радних група 
7. Захтев за имплементацију WHOIS сервера 
8. Разно 
 
 
Прва тачка: Верификација мандата Управног одбора; Једногласно је извршена 
верификација мандата чланова Управног одбора. 
Друга тачка: Избор председника и заменика председника Управног одбора; 
Једногласно је одлучено да се за избор председника и заменика председника гласа тајним 
путем. Бошко Радивојевић је предложио Зорана Бухавца за председника УО, Ненад Орлић 
је предложио Јелену Опачић за заменика председника УО. Са 6 гласова ЗА изабрани су 
Зоран Бухавац за председника УО, а Јелена Опачић за заменика председника. Сходно 
правилима кандидати нису гласали. 
Трећа тачка: Избор члана Управног одбора задуженог за праћење финансија 
РНИДС; На основу Правила фонда (члан 16, став 5), Бранислав Добросављевић је 
једногласно изабран као члан УО који је надлежан за пуну контролу финансија РНИДС-а. 
Четврта тачка: Договор око поступка избора директора; Већином гласова са 4 ЗА, 1 
ПРОТИВ, 2 УДРЖАНА одлучено је да се покрене поступак око постављења директора на 
основу одлуке УО од 30. јуна (56. седница Управног одбора). Канцеларији је наложено да 
у понедељак контактира изабраног кандидата и да до краја првог радног дана извести 
Управни одбор о учињеном. 
Пета тачка: Анализа ситуације судбине .yu адресног простора; Чланови Управног 
одбора су обавештени да ICANN још није донео званичну одлуку у вези захтева РНИДС 
за продужењем .yu домена за још две године. Канцеларија је у току седнице доставила 
предлог саопштења који треба послати медијима, а чланови Управног одбора су одлучили 
да се до уторка, 15. септембра, исти провери и по потреби преуреди. Једногласно је донета 
одлука да РНИДС неће гасити .yu зону самоиницијативно, пре него то уради ICANN и 
званично од РНИДС затражи да то учини. 
 

http://www.rnids.rs/


Шеста тачка: Формирање радних група; Бошко Радивојевић је предложио формирање 
следећих радних група: 1. Радна група за резервну локацију, 2. Радна група за DMS i CMS,  
3. Радна група за финансијски план, 4. Радна група за процедуре и документе, 5. Радна 
група за дефинисање функционалне спецификације система за регистрацију домена. 
Одлучено је да се одмах формирају следеће радне групе, док ће преостале бити формиране 
на некој од наредних седница УО: 
1. Радна група за припрему документације за набавку опреме и услуга за успостављање 
резервне локације 
Координатор: Бошко Радивојевић 
Члан: Бранислав Добросављевић 
Рок за достављање извештаја Управном одбору: 20 дана од дана формирања 
Циљеви и задаци: 
а) анализа тренутног стања и предлог за хитна побољшања ако за тиме има 
потребе 
б) креирање функционалне спецификације и дизајн решења за успостављање резервне 
локације и обезбеђивање редундантног рада система за регистрацију домена 
ц) процена укупне вредности набавке 
д) припрема документације за набавку telehousing простора i Internet линка 
Канцеларији је наложено да се у понедељак отпочне са решавањем проблема у раду 
рачунарске инфраструктуре (router). 
2. Радна група за припрему функционалне спецификације и техничких захтева 
система за управљање документима и CMS система за сајт РНИДС 
Координатор: Бошко Радивојевић 
Рок за достављање извештаја Управном одбору: 30 дана од дана формирања 
Циљеви и задаци: 
а) спецификација захтева за DMS 
b) спецификација захтева за CMS 
Седма тачка: Захтев за имплементацију WHOIS сервера; Канцеларији је наложено да 
у најкраћем року достави понуду за имплементацију WHOIS сервера у складу са RFC 
препорукама и актима РНИДС. 
Осма тачка: Разно: - На основу одлуке Скупштине (ванредна седница од 5. септембра) у 
вези куповине простора за потребе рада канцеларије, одлучено је да до среде, 16. 
септембра, чланови УО дефинишу параметре, како би могло да се отпочне са процедуром 
куповине простора. 
- Одлучено је да председник, тј. заменик председника Скупштине присуствује на 
седницама УО и да прима новчану надокнаду сходно присуству на седницама УО. 
 
 
Седница је завршена у 22,00 сати 
У Београду 11.09.2009. године 
 
    Записник водио                                                                               Председник УО 
    Дејан Ђукић, вд директора                                                              Зоран Бухавац 
 
 


