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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 210. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 16. 23. и 24. априла 2015. 
године, са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:  
 
Душан Стојичевић, председник УО,  
Зоран Перовић, (присутан 16. и 23.) 
Александар Павловић (присутан 23. и 24.), 
Биљана Ромић Пунош, 
Станиша Јосић, 
Снежана Божић (присутна 16. и 24.), 
Владимир Алексић. 
 
Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), (присутан 23. и 24.),  
Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа) 
записничар на овој седници (присутан 16. и 23.),  
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове, записничар на овој 
седници (присутна 24.), 
 
Ненад Орлић, Координатор радне групе за пројекат SIRT за подручје националних 
интернет домена, био је присутан током дела друге тачке, која се односила на ово 
питање. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 209. седнице УО је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 
 

 
Дневни ред 

 
1. Припрема за редовну мајску конференцију суоснивача 

а: Заказивање датума 
б: Квартални извештаји 
в: Годишњи извештај 
г: Промене Статута 
д: Споразуми 

2. Радне групе – одређивање састава 
3. Ребаланс Финансијског плана за 2015. 
4. Међународна и домаћа сарадња 

а: Споразум са Арнесом 
б: Службена путовања - расправа 
в: Календар догађаја до краја године 
г: извештаји са службених путовања 
д: Предлог документа о IANA транзицији 

5. Годишњи извештај о раду директора за 2014. годину 
6. Статус директора 
7. Разно 
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Прва тачка: Припрема за редовну мајску конференцију суоснивача 
а: Заказивање датума 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је предложено да датум одржавања редовне седнице Конференције 
суоснивача буде 23. 5. 2015. године. 
 

б: Квартални извештаји 
 
Закључено је да ће квартални извештаји УО бити накнадно достављени, с обзиром да 
није у питању материјал о ком Конференција одлучује. 

 
в: Годишњи извештај 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Годишњег извештаја УО и биће достављен Конференцији 
суоснивача за предстојећу седницу. 

 
г: Промене Статута 

 
ЈЕДНОГЛАСНО су усвојени предлози измена Статута РНИДС-а. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог Пословника Конференције суоснивача. 
 
Усвојени предлози достављају се Конференцији суоснивача. 

 
д: Споразуми 

 
Споразум са Е-управом и Arnes-ом биће достављени Конференцији суоснивача, као 
информација. 
 

Друга тачка: Радне групе – одређивање састава 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен план рада радне групе за измену одредби аката којим се 
уређује питање података који се прикупљају од регистраната. Већином гласова са 5 ЗА, 
1 УЗДРЖАН, одређена је накнада, у износу од 35.000 динара на име учешћа у раду ове 
радне групе.  
 
У погледу радне групе за пројекат SIRT за подручје националних интернет домена, с 
обзиром на комплексност задатака Радне групе, на седници УО је договорено и 
ЈЕДНОГЛАСНО закључено следеће: 
 

 Назив Радне групе је РГ за SIRT за подручје националних интернет домена,  док 
ће се циљ, опис и очекивани резултати дефинисати итеративним поступком 
координатора са УО, а након консултације са потенцијалним члановима РГ у 
наредних недељу дана; 

 УО је заједно са координатором предложио да чланови РГ буду Бошко 
Радивојевић, Ненад Крајновић и Александар Павловић из УО; 

 Рок на који се РГ формира је 3 месеца; 
 Одређује се накнада за рад чланова РГ у висини од 50.000,00 динара нето и то у 2 

исплате, након другог и трећег месеца; 
 Извештавање периодично, два пута у току трајања рада РГ; 
 Неопходно потписивање Уговора о чувању поверљивости података, као и 

формирање мејлинг листи. 
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Трећа тачка: Ребаланс Финансијског плана за 2015. 
 
Након краће дискусије ЈЕДНОГЛАСНО су усвојени следећи предлози: 

 
 .Да се средства са ставке 3.1.1 пребаце за следећу годину, због уштеде за SIRT; 

 Да се средства са ставке 3.2.1 коригују сразмери планираној потрошњи у I 
кварталу, при чему укупан износ остаје непромењен; 

 Да се ставка 4.5.1 усклади са до сада донетим Одлукама УО. 
 
Канцеларији се налаже да до краја следеће недеље припреми план са усвојеним 
Одлукама и предлозима. 
 
Такође је у оквиру ове тачке наложено Канцеларији да достави тренутни статус рада на 
софтверу за регистрацију назива домена. 
 

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња 
а: Споразум са Арнесом 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је дата директору сагласност да са Arnes-ом, словеначким регистром 
интернет домена, потпише споразум о сарадњи. 

 
б: Службена путовања - расправа 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је Војислав Родић упућен на скуп SEEDIG, који се одржава у Софији 3. јуна 
2015. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се остатак ове тачке помери за следећу седницу. 
 

в: Календар догађаја 
 

Констатован је пријем списка предстојећих скупова. 
 

г: извештаји са службених путовања 
 

Констатован је пријем извештаја са скупова из протеклог периода. 
 

д: Предлог докумената о IANA транзицији 
 
У току рада УО, РГ при ICANN-у донела је предлог модела о извршењу IANA транзиције, 
те је постало излишно да се одлучује, по предлогу украјинских колега. 
 

Пета тачка: Годишњи извештај о раду директора за 2014. годину 
 
По спроведеној дискусији ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен годишњи извештај директора за 
2014. годину 
 

Шеста тачка: Статус директора 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је изабрана адвокатска канцеларија Божиновић за преговоре са 
директором око статуса. 
 
ЈЕДНОГЛАСНО се одређују Снежана Божић и Душан Стојичевић за координацију са 
адвокатском канцеларијом. 
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Седма тачка: Разно 
 
Након краће дискусије, са 5 гласова ЗА и 1 ПРОТИВ, закључено је да се у комуникацији 
на српском језику користи ћириличко писмо. 

 
 
У Београду, 24. 4. 2015. године  
 
Седница је завршена у 22,22 часова 
 
Записник саставио:                                                                            Председник УО 
 
Дејан Ђукић                                                                                     Душан Стојичевић 
 
 
 
 
 


