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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 192. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 15. септембра 2014. 

године, са почетком у 18, 42 часова. Седници јe  присуствовало 7 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић, 

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Снежана Божић, 

Зоран Перовић, 

Станиша Јосић. 

 

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

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

Предраг Милићевић, руководилац сектора за маркетинг и развој пословања (без права 

гласа) (присутан од друге тачке),  

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

заједницом (без права гласа) (присутан у току прве тачке), 

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

записничар на овој седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 191. седнице УО је 

ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
 

1. Извештај рада РГ за IPv6 

2. 4ПИ 

3. Суфинансирање ОР-ова 

4. Разно 

 

Прва тачка: Извештај рада РГ за IPv6 

 

Слободан Марковић, координатор радне групе за IPv6, представио члановима УО 

извештај ове радне група и истакао најзначајније закључке. Након дискусије, већином 

гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је извештај ове радне групе. 

 

Друга тачка: 4ПИ 

 

У оквиру ове тачке дискутовано је о предлогу модела финансирања пројеката које је 

предложила, како канцеларија, тако и радна група за развој пословања. Након дискусије, 

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће у 2015. години РНИДС финансирати, односно 

суфинансирати пројекте, и то у области образовања, употребе .СРБ домена, 

имплементације IPv6 протокола, имплементације DNSSEC-a, израде академских радова 

који су у вези са делатношћу РНИДС-а и слично. Комерцијални пројекти ће бити 

финансирани са највише 50% од укупне вредности пројекта, док некомерцијални могу 
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бити финансирани и у потпуности. У програм треба унети клаузулу, да уколико РНИДС 

не буде генерално задовољан пријављеним пројектима, задржава право да поништи цео 

позив, без избора пројеката које ће финансирати. 

 

Трећа тачка: Суфинансирање ОР-ова 

 

По спроведеној расправи, ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће се, у последњем 

кварталу ове године, спровести једнократно, у једнаком износу, суфинасирање 

оглашавања овлашћених регистара. За ову сврху потребно је извршити анализу и 

доставити предлог измена Финансијског плана за 2014. годину. 

 

 

 

У Београду, 15. септембар 2014. године  

 

Седница је завршена у 22:51 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 


