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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 183. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 21. и 22. маја 2014. 

године, са почетком у 18, 30 часова. Седници јe  присуствовало 6 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Станиша Јосић, 

Александар Павловић (дошао у току прве тачке), 

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Снежана Божић. 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),   

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

Слободан Марковић, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет 

заједницом (без права гласа) 

Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа) 

записничар у првом делу седнице 

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

записничар у другом делу седнице. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 182. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

 

Дневни ред 
  

1. Измена назива „овлашћени регистар“ 

2. Седница Конференције суоснивача 

а: Општи услови регистрације 

б: Петогодишња стратегија 

в: Промене Статута Фондације 

г: Етички кодекс 

д: Квартални и годишњи извештаји о раду УО 

3. Ванредна ситуација у Србији  

4. Тужба Вивио 

5.   Софтвер за регистрацију назива домена 

6.   Извештавање о преговорима за Поглавље 10 

а. Документи за сарадњу са државом 

7.    РНИДС СИРТ 

8.    Пријем нових суоснивача 

9.    Међународна и домаћа сарадња 

10.  Разно 

  

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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Прва тачка: Измена назива „овлашћени регистар“ 

 

Након дискусије УО се изјаснио у вези предлога да се појам „овлашћени регистар“ 

промени у „регистратор“. Са 6 гласова ПРОТИВ, овај предлог је одбијен. Након тога, 

УО се изјаснио у вези предлога да се „овлашћени регистар“ промени „регистрар“, са 4 

гласова ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА, и тај предлог је одбијен. 

 

Друга тачка: Седница Конференције суоснивача 

 

а: Општи услови о регистрацији назива домена 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена унапређена верзија нацрта овог документа. 

 

б: Петогодишња стратегија 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је, у наставку седнице, усвојен текст и презентација у вези 

петогодишње стратегије, која ће бити представљена Конференцији суоснивача. 

 

в: Промене Статута Фондације 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен унапређен предлог измена Статута Фондације. 

 

г: Етички кодекс 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен унапређен предлог овог документа. У наставку седнице 

ЈЕДНОГЛАСНО усвојен текст Правилника о политици и поступку спречавања сукоба 

интереса и примени Етичког кодекса. 

 

д: Квартални и годишњи извештаји о раду УО 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст предлога годишњег извештаја о раду УО.  

 

Трећа тачка: Ванредна ситуација у Србији 

 

У погледу помоћи која је потребна угроженим подручјима које су задесиле поплаве, 

РНИДС ће издвојити средства за ту сврху. Канцеларија ће припремити предлог измена 

Финансијског плана за 2014. годину, како би ово питање било обухваћено. 

 

Четврта тачка: Тужба Вивио 

 

Канцеларија је известила УО у погледу судског поступка који је покренут у вези 

назива домена vivio.rs. 

 

Пета тачка: Софтвер за регистрацију назива домена 

 

Дискутовано је на тему даљих корака по овом питању. Ова тема ће бити такође 

разматрана на наредној седници.  
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Шеста тачка: Извештавање о преговорима за Поглавље 10 

а. Документи за сарадњу са државом 

 

Душан Стојичевић и Слободан Марковић су известили УО о учешћу у радним 

састанцима подгрупе за преговарачко поглавље 10 за приступање Европској унији.  

 

Разматрани су документи којима се укратко објашњава улога и посао РНИДС-а.  

 

Седма тачка: РНИДС СИРТ 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет следећи закључак. Полазећи од потребе да се на 

систематски начин приступи праћењу стања и унапређивању безбедности у области 

националних домена, УО РНИДС задужује Канцеларију да, имајући у виду релевантну 

међународну праксу (у коју, између осталог спада, RFC 2350, документи за 

акредитацију по Trusted Introducer оквиру, смернице ENISA о раду CSIRT-ова, Анекс I 

нацрта Директиве ЕУ о информационој безбедности итд.), до краја септембра 2014. 

године сачини документ са описом делатности и корацима за успостављање тима за 

безбедност и одговор на инциденте за подручје националних домена - РНИДС Security 

and Incident Response Team, РНИДС-СИРТ. 

 

Осма тачка: Пријем нових суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да се, у вези примљених приступница, пошаље 

Статутарној комисији упит о томе да ли адвокати могу да буду суоснивачи,  у смислу 

Статута РНИДС-а. 

 

Девета тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

Констатовано је да су примљени извештаји са службених путовања из претходног 

периода.  

 

У погледу предстојећих међународних скупова, потребно је да канцеларија достави 

списак догађаја до краја године и предлог одлуке за прве предстојеће. 

 

Десета тачка: Разно 

 

а: Састанак са интерном ревизијом 

 

Биљана Ромић Пунош и Слободан Марковић су кратко известили о закључцима 

донетим на састанку са Интерном ревизијом. 

 

У Београду, 22. мај 2014. године  

 

Седница је завршена у 22, 10 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


