
 

 

Извештај о раду Управног одбора (период септембар 2009. - мај 2010.)  
 
На ванредној седници Скупштине РНИДС одржаној дана 05.09.2009. године, 35 
представника чланова Скупштине са правом гласа изабрало је чланове УО. 
 
Дана 11.09.2009. године одржана је прва седница УО у новом саставу на којој је извршена: 

1. верификација мандата чланова УО,  
2. избор председника и заменика председника УО као и избор члана УО задуженог за 

праћење финансија УО.  
3. одлучено је да се покрене поступак око постављења директора, на основу одлуке УО 

од 30.06.2009. године (56. седница Управног одбора), и директор Ненад Маринковић 
је 05.10.2009. године ступио на дужност. 

 
На основу Одлуке Скупстине донете на ванредној седници 05.09.2009. године, донето је: 

1. један од најважнијих послова је набавка пословног простора.  
2. Позив за прикупљање понуда је 02.10.2010. године објављен у листу Политика као 

и на сајту.  
3. На 63. седници УО формирана је Комисија за купопродају пословног простора која 

је извршила рангирање свих пристиглих понуда и обишла више понуђених 
локација. Тренутно је у току усаглашавање цене и опремљености пословног 
простора, а више детаља ће бити познато по потписивању уговора. 

 
Основна делатност РНИДС је регистрација домена, за који је потребан одговарајући 
хардвер и софтвер. Набавка хардвера и пратећег софтвера је најважнији догађај који је 
обележио протекли период. На 64. седници УО је донео 

1. Одлуку о давању сагласности директору да покрене поступак набавке хардвера, 
лиценци, имплементације и одржавања система.  

2. Дана 18.01.2010. је објављен јавни позив за прикупљање понуда.  
3. По приспећу понуда, Комисија је извршила рангирање понуда и на основу 

додатних захтева и објашњења доставила извештај. У току је финално преговарање 
око цене и услова одржавања, а више детаља ће бити познато по потписивању 
уговора. 

 
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку услуга дата центра и линкова је објављен 
21.04.2010. године. Директор је формирао Комисију о чијем ћете даљем раду бити 
накнадно обавештени. 
 
Напомињем да су све набавке вршене у складу са финансијским планом за 2010. годину 
који је усвојен 12.12.2009. године на ванредној седници Скупштине. 
 
Првобитном одлуком ICANN (Интернет корпорација за додељена имена и бројеве) било је 
предвиђено да .yu домен престане са функционисањем 30.09.2009. године. На основу 
накнадне одлуке Одбора директора ICANN продужено је функционисање .yu домена до 
30.03.2010. године када је и дефинитивно угашен. На 63. седници УО је донео одлуку да 



 

 

се .yu домен угаси 30.03.2010. године у 12 часова (ГМТ+1). Цео поступак је био праћен 
одговарајућим активностима како би целокупна јавност била правовремено обавештена. 
 
На годишњем састанку ICANN који је одржан у периоду од 25.10.2009. до 30.10.2009. 
године у Јужној Кореји, усвојена су правила која омогућавају регистрацију 
интернационализованих домена највишег нивоа, IDN ccTLD (Internationalized Domain 
Name country code Top Level Domain). На 63. седници УО, донета је одлука о формирању 
радне групе која ће у сарадњи са канцеларијом анализирати и предлозити све поступке око 
аплицирања за IDN ccTLD. Цео поступак је подељен у три фазе. Тренутно је актуелна 
друга фаза која се састоји од анкете о избору имена ћириличног домена постављене на 
сајту . 
 
На основу предлога овлашћених регистара, УО је на  65. седници донео Одлуку о измени 
и допуни ценовника и Одлуку о давању сагласности за измену у софтверу којима је 
омогућено увођење бренд пакета .rs + .co.rs. 
 
Од самог почетка рада УО формиране су: 
1.  радна група за набавку опреме и услуга за успостављање резервне локације, 
2. радна група за припрему функционалне спецификације и техничких захтева система за 
управљање документима и CMS система за сајт РНИДС-а и 
3.  радна група за процедуре и документе. 
Чланови радних група су били из УО, канцеларије и екстерни сарадници, а извештаји 
радних група су објављени на сајту. 
 
На основу усвојеног финансијског плана за 2010. годину, РНИДС је био пристутан на 
скуповима у организацији ICANN и CENTR као и на појединим скуповима у земљи. 
Сходно захтеву Скупштине, представници на скуповима су били чланови Скупштине, УО 
и канцеларије. 
 
Извештај о раду Управног одбора обухвата најважније активности. 
Рад УО се може детаљније сагледати на основу одржаних седница УО о чему су чланови 
Скупштине били обавештавани путем записника објављеним на сајту и извештаја УО који 
је достављан путем електронске листе Скупштине. Све донете одлуке УО и други акти су 
доступни на сајту, а сва додатна појашњења о раду УО биће могућа на седници 
Скупштине. 
 
 
у Београду,       за Управни одбор 
12.05.2010. године      Зоран Бухавац, председник



 

 

Прилог - Статистички подаци о раду УО (период од 05. септембра 2009. до 12. маја 2010.) 
 
Опис Број 
Одржане седнице УО 13 
Укупно време трајања седница УО 40 сати 
Просек трајања седница УО 204 минута 
Донете одлуке на седницама УО 38 
Број емаил порука на листи УО 1375 
 
 


