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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 190. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 8. августа 2014. 

године, са почетком у 20,00 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић, 

Станиша Јосић, 

Владимир Алексић, 

Снежана Божић, 

 

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

Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 

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

записничар на овој седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 189. седнице УО је 

усвојен са 4 гласа ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ .  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
 

1. Сарадња са државним органима 

2. Сајт РНИДС 

3. Квартални извештај директора 

4. DNSSEC 

5. Маркетинг – 4ПИ и сарадња са ОР-овима 

6. Разно 

а: ГО директора 

б: Међународна и домаћа сарадња 

 

Прва тачка: Сарадња са државним органима 

 

У оквиру ове тачке разматрано је о постојећој сарадњи, те су утврђени даљи кораци у 

сарадњи са државним органима. 

 

Друга тачка: Сајт РНИДС 

 

На почетку ове тачке директор је известио да је у складу са налогом Управног одбора 

ступио у преговоре са понуђачем Мрежни системи д.о.о, чију је понуду комисија 

рангирала као најбољу, те да је доставио нови предлог Уговора. 

Након краће дискусије, ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност директору да закључи 

Уговор са понуђачем. 

 

Трећа тачка: Квартални извештај директора 
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Директор је доставио Квартални извештај и известио УО о кварталним дешавањима, као 

и о текућим активностима око припрема domen.rs сајта. 

По спроведеној дискусији извештај је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО. 

 

Канцеларији је дат налог да припреми предлог ребаланса буџета, као и да пошаље на 

листу УО на дискусију у наредне две недеље, у складу са предлогом директора у 

извештају. 

 

По питању уговорне обавезе са директором око одређивања бонуса или малуса, УО је 

након краћег већања донео закључак да се ово питање одлаже за крај августа када ће се 

одржати седница у пуном саставу. 

 

 

Четврта тачка: DNSSEC 

 

На самом почетку ове тачке, директор је представио документ који садржи анализу 

стандарда, искустава и релевантних докумената за имплементацију DNSSEC-а, а који је 

сачињен и достављен од стране Универзитета Сингидунум. 

Након краће дискусије документ је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО као полазни документ за 

даљи развој DNSSEC-а, те је наложено Канцеларији да исти и објави. 

 

Такође је, у оквиру ове тачке, ЈЕДНОГЛАСНО донет закључак којим је канцеларији 

дат задатак да изради предлог DNSSEC Policy, након чега ће се одлучивати о даљим 

корацима. 

 

 

Пета тачка: Маркетинг – 4ПИ и сарадња са ОР-овима 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог да се ова тачка помери за наредну седницу 

Управног одбора. 

 

Шеста тачка: Разно 

 

а: ГО директора 

 

 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио предлог директора за коришћење годишњег 

одмора. 

 

б: Међународна и домаћа сарадња 

 

Директор је доставио и представио Управном одбору извештај са службеног пута са 

ICANN конференције, која је одржана у Лондону од 22 – 26. јуна 2014. године, који је 

ЈЕДНОГЛАСНО усвојен. 

 

 

У Београду, 8. август 2014. године  

 

Седница је завршена у 22:43 часова 

 

Записник саставила:                                                                            Председник УО 

 

Јована Цветковић                                                                            Душан Стојичевић 


