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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 177. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 21. фебруара 2014. 

године, са почетком у 18,15 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Станиша Јосић, 

Александар Павловић (дошао у току прве тачке), 

Владимир Алексић, 

Зоран Перовић (дошао у току прве тачке), 

Биљана Ромић Пунош. 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа), (дошао у току 

прве тачке),  

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 

Јована Цветковић, сарадник за опште и административне послове (без права гласа) 

записничар на овој седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 176. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Сарадња са државним органима Републике Србије  

2. Међународна и домаћа сарадња  

3. Петогодишња стратегија  

4. Формирање радних група  

5. Разно  

 

Прва тачка: Сарадња са државним органима Републике Србије 

 

У оквиру ове тачке дискутовано је на тему могућег учешћа РНИДС-а у његовој улози 

при успостављању домаћег CERT-a. Исто тако разговарано је на тему Анти-спам 

пројекта.  

 

Разговарано је на тему имплементације IPV6 протокола у оквиру акционог плана 

развоја широкопојасног интернета. ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о формирању 

радне групе за реализацију овог питања. Испред УО одређује се Зоран Перовић за 

учешће у раду ове радне групе, а у којој ће учествовати једно лице из Канцеларије и 

неко од овлашћених представника суоснивача РНИДС-а. Позив кандидатима трајаће 

седам дана. 

 

У погледу препорука за подешавање ДНС-а, ЈЕДНОГЛАСНО је задужена 

Канцеларија за израду ових препорука. 
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Поред тога, разговарано је на тему имплементације DNSSEC-a, о чему ће бити додатно 

дискутовано након што канцеларија спроведе поступак набавке анализе стандарда и 

искустава за имплементацију DNSSEC-а. 

 

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

По спроведеној дискусији на тему одржавања RIPE конференције у Србији, 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да РНИДС конкурише, у својству домаћина 

конференције, како за регионални, тако и за глобални скуп, који се одржавају у 2015. 

години. 

 

У оквиру ове тачке констатован је пријем извештаја директора са службеног пута у Тел 

Авив, ради посете компаније Cyber Gym. 

 

Трећа тачка: Петогодишња стратегија 

 

Констатован је пријем анализа тржишта, које је доставила агенција Stata.rs, те да ће 

након тога бити израђена SLEPT и SWОT анализа. 

 

Четврта тачка: Формирање радних група 

 

Донета је одлука о формирању радне групе за израду предлога правилника о 

спровођењу електронских седница, а који треба да обухвати рад Конференције 

суоснивача, УО и Статутарне комисије. За чланове се одређују Војислав Родић, 

Слободан Марковић и Снежана Божић или Александар Павловић, што ће бити 

прецизирано накнадно. Накнада члановима радне групе ће бити одређена на наредној 

седници. 

 

Остали предлози у вези формирања радних група ће бити накнадно разматрани. 

 

Пета тачка: Разно 

 

a. Отпис основних средстава 

 

У оквиру ове тачке већином гласова за 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН донета је одлука о отпису 

седам рачунара који су били у употреби у РНИДС-у.  ЈЕДНОГЛАСНО је донета 

одлука о отпису rack ормара који су били у употреби у канцеларији РНИДС-а. 

 

 

У Београду, 21. фебруар 2014. године  

 

Седница је завршена у 21, 22 часова 

 

Записник саставила:                                                                            Председник УО 

 

Јована Цветковић,                                                                             Душан Стојичевић 

Сарадник за опште и  

административне послове        


