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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 216. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 26. и 27. августа 2015. 
године, са почетком у 18,40 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:  
 
Душан Стојичевић, председник УО,  
Зоран Перовић, 
Снежана Божић, (стигла у току усвајања дневног реда) 
Биљана Ромић Пунош, 
Станиша Јосић,  
Владимир Алексић. 
 
Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  
Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом (без 
права гласа) записничар на овој седници,  
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 215. седнице УО је 
усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  
 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 
Дневни ред 

 
  

1. Заказивање ванредне седнице Конференције суоснивача 
а. Усвајање извештаја радне групе за измену одредби аката којима се 

уређује питање података који се прикупљају од регистраната 
б. усвајање предлога измена Општих услова о регистрацији назива 

националних интернет домена 
в. план рада Радне групе за СИРТ 

2. Извештаји по појединим питањима 
а. Извештај директора о резултатима Конкурса за пројекат ИКТ 

инфраструктуре 
б. Извештај директора о напретку софтвера 
в. Извештај са скупа о Сајбер безбедности 
г. Извештај о сајту РСНОГ 
д. Извештај о извештају Повереника 
ђ.   Извештај о суфинансирању оглашавања ОР-ова 
е. Извештај о пријавама за Радну групу за ИДН  
ж. Нови сајт Фондације 
з. Извештај са састанка са представницима амбасаде САД  
и. Извештај о договору са Интерном ревизијом 
ј.   Извештај о сарадњи са Народном библиотеком 

3. Листа арбитара 
4. Међународна и домаћа сарадња 

а. Службена путовања 
б. Скуп о сајбер безбедности, Београд 
в. SEEDIG 2016 
г. BalCCon2k15 
д. CENTR GA 2016 

http://www.rnids.rs/
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ђ.  Истраживање .YU домена 
5. Извештај екстерног ревизора за 2014. годину  
6. Резервација назива домена 
7. Квартални извештај директора 
8. 4ПИ 
9. Отпис средстава 

 
 Прва тачка: Заказивање ванредне седнице Конференције суоснивача 

а: Усвајање извештаја радне групе за измену одредби аката којима се уређује питање 
података који се прикупљају од регистраната 

 
Извештај је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО, уз дат налог Канцеларији да се исплати накнада 
члановима радне групе. 
 

б: Усвајање предлога измена Општих услова о регистрацији назива националних интернет 
домена 

 
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена Одлука о измени и допуни Општих услова о регистрацији 
назива националних интернет домена. 
 

в: план рада Радне групе за СИРТ 
 
Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио план Радне групе за СИРТ. 
 

Друга тачка: Извештаји по појединим питањима 
а: Извештај директора о резултатима Конкурса за пројекат ИКТ инфраструктуре 

 
Извештај директора је примљен знању. 
 

б: Извештај директора о напретку софтвера 
 

Директор је известио УО о напретку пројекта. 
 

в: Извештај са скупа о Сајбер безбедности 
 

Учесници скупа, међу којима су председник УО Душан Стојичевић, члан УО Снежана 
Божић и директор Данко Јевтовић, су известили остале чланове о одржаном скупу. 

 
г: Извештај о сајту РСНОГ 

 
Управни одбор је информисан о пуштању у рад сајта РСНОГ заједнице. 

 
д: Извештај о извештају Повереника 

 
Директор је известио УО о присуству конференцији за штампу на којој је представљен 
извештај о надзору над Интернет провајдерима у поглед обраде података о личности. 

 
ђ: Извештај о суфинансирању оглашавања ОР-ова 

 
Управни одбор је упућен у текући статус суфинансирања оглашавања Овлашћених 
регистара. 

е: Извештај о пријавама за Радну групу за ИДН 
 

Управни одбор се сложио да се сачека финални извештај о пријавама након истека рока 
за пријаву. 
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ж: Нови сајт Фондације 
 

Директор је известио УО о текућем стању израде новог сајта Фондације. 
 

з: Извештај са састанка са представницима амбасаде САД 
 

Председник УО и директор су известили остале чланове о току састанка у амбасади САД. 
 

и: Извештај о договору са Интерном ревизијом 
 
Дате су информације о договору и плану рада Интерне ревизије у наредном периоду. 

 
ј: Извештај о сарадњи са Народном библиотеком 

 
Достављене су и информације о досадашњим разговорима. 
 

Трећа тачка: Листа арбитара 
 

Након краће дискусије УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио предлог листе арбитара, те је дат 
налог Канцеларији да листу достави ПКС-у. 
 

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња 
а:Службена путовања 

 
Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО упутио директора на конференцију ICANN-54, која се 
одржава у Даблину, Ирска, од 18 – 22. 10. 2015 као и на CENTR GA конференцију, у оквиру 
које ће бити и скупови Registrar Open Day и CENTR BoD,  а који се одржавају у Бриселу, 
Белгија, од 7 – 9. 10. 2015. 
 

б: Скуп о сајбер безбедности, Београд 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о одређивању делегације за учествовање на скупу о 
Сајбер безбедности, у саставу Војислав Родић, Станиша Јосић и Биљана Пунош. 

 
в: SEEDIG 2016 

 
По спроведеној дискусији ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука ангажовању председника УО 
Душана Стојичевића као члана Извршног одбора SEEDIG-а, као и о организацији SEEDIG 
2016 у Београду. 

г: BalCCon2k15 
 

Заменик председника УО Зоран Перовић, је упутио присутне о хакерском конгресу 
“BalCCon2k15 - Трећа Срећа”, те је ЈЕДНОГЛАСНО донет закључак којим  се даје налог 
Канцеларији да ступи у контакт и преговара о могућој сарадњи. 
 

д: CENTR GA 2016 
 
Изнете су информације о могућностима организације CENTR GA следеће године у 
Београду, где би РНИДС био домаћин. ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се Регистар пријави 
за организацију, а директору је дат задатак да спроведе поступак пријаве на наредном 
CENTR GA састанку у Бриселу. 
 

ђ: Истраживање .YU домена 
 

Након дискусије о предметном захтеву, УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку којом ће 
омогућити приступ списку . YU домена, а за потребе истраживања Универзитета 
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Калифорније у Лос Анђелесу (UCLA) о томе у којој мери су архивски сачувани садржаји 
са .YU домена у разним архивама wеб садржаја. 
 

Пета тачка: Извештај екстерног ревизора за 2014. годину  
 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај екстерног ревизора за 2014. годину, који ће бити на 
дневном реду редовне Конференције суоснивача. 
 

Шеста тачка: Резервација назива домена 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о резервацији назива домена за потребе РНИДС-а. 
 

Седма тачка: Квартални извештај директора 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора за други квартал 2015. 
 

Осма тачка: 4ПИ 
 
По спроведеној дискусији, са 1 гласом ЗА, 4 УЗДРЖАНА и 1 ПРОТИВ, Нацрт пројекта 4ПИ 
2015 није усвојен. 

Девета тачка: Отпис средстава 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог Одлуке о отпису опреме и канцеларијског намештаја. 
 

 
  
 
У Београду, 27. 8. 2015. године  
 
Седница је завршена у 20, 37 часова 
 
Записник саставиo:                                                                                         Председник УО 
 
Слободан Марковић                                                                                     Душан Стојичевић 


