
 

Записник са 219. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 16. 10. 2015, са почетком у 18,30. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 
чланова УО:  

Душан Стојичевић, председник УО,  
Биљана Ромић Пунош, 
Снежана Божић, 
Станиша Јосић,  
Владимир Алексић, 
Зоран Перовић, 
Александар Павловић (дошао у току друге тачке). 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),  
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 
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 218. седнице УО је усвојен 
већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Куповина државних ХОВ  
2) Отворени поступак набавке ИКТ инфраструктуре  
3) Правилник о упућивању на скупове 
4) Радна група за увођење  IDN знакова на други ниво националних домена 
5) Међународна и домаћа сарадња  

а. Извештаји са скупова у организацији РНИДС  
б. Извештај са Босанског IGF  

6) Квартални извештај УО  
7) Разно  

Прва тачка: Куповина државних ХОВ 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност директору да може да изврши пласирање средстава, и то 
куповину државних ХоВ у износу до 100.000 евра. Одређује се Биљана Ромић Пунош, да испред 
УО, прати процес пласирања ових средстава. 
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Друга тачка: Отворени поступак набавке ИКТ 

инфраструктуре 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена конкурсна документација за набавку ИКТ инфраструктуре (хардвер, 
софтвер и услуга одржавања). 

Трећа тачка: Правилник о упућивању на скупове  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен нови Правилник о упућивању на скупове.  

У оквиру ове тачке, ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност за измену и допуну члана 30. Правилника о 
раду. 

Четврта тачка: Радна група за увођење IDN 

знакова на други ниво националних домена 

Већином гласова, са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН, Душан Стојичевић је изабран за координатора 
радне групе. У сарадњи са координатором изабрани су Снежана Божић, Оливера Јовић, Војислав 
Родић и Мирко Марковић за чланове радне групе ЈЕДНОГЛАСНО су изабрани за чланове радне 
групе, чији је задатак и циљ следећи: 

1. Остваривање контакта са организацијама свим заједницама националних мањина и то 
искључиво преко њихових националних савета; 

2. Заједно са представницима савета националних мањина, утврђивање писама која 
користе националне мањине, и то према верзији Unicode 6.3 која је призната од стране 
ICANN-а; 

3. Дефинисање појединачне (по мањинама) и комплетне (две: укупна за ћирилицу и укупна 
за латиницу) табеле писама, што ће се даље искористити за проширење табела .rs и .срб 
домена; 

4. Дефинисање назива домена са представницима националних савета који би били 
коришћени када буду проширене табеле, а које ће РНИДС донирати националним 
саветима; 

5. Прикупљање других података, релевантних за националне савете, а везане за доменску 
материју, уколико такви постоје.  

На име учешћа у раду ове радне групе, одређена је једнократна накнада од 50.000 динара 
сваком члану, као и путни трошкови за долазак на састанке радне групе и одлазак на 
састанке са представницима савета националних мањина. Путни трошкови ће се 
обрачунавати сагласно важећим актима РНИДС-а који се примењују за накнаду ових 
трошкова овлашћеним представницима суоснивача и члановима УО. 
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Пета тачка: Међународна и домаћа сарадња  

а. Извештаји са скупова у организацији РНИДС  

У овом делу разговарано је на тему одржаних и предстојећих скупова у организацији или 
суорганизацији РНИДС-а. 

б. Извештај са Босанског IGF 

Душан Стојичевић је поднео усмени извештај са овог скупа. 

Шеста тачка: Квартални извештај УО  

Закључено је да ће чланови УО писати наредни квартални извештај према раније договореној 
подели, као да ће тимови за писање Плана и програма за 2016. бити подељени на исти начин као 
и прошле године. Део који се односи на CERT, чланови УО ће саставити заједнички. 

Седница је завршена у 21, 04 часова 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                               

Дејан Ђукић 

У Београду, 
16. 10. 2015.  

 Душан Стојичевић 

председник УО 
 

 


