Записник са 335. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 24. 10. 2019. у 18:00. Седници је присуствовало 7 чланова УО:
Зоран Перовић, председник УО (отишао у току 19. тачке),
Иван Минић, заменик председника УО,
Ивана Ђидић Бешић,
Станиша Јосић (дошао у току прве тачке),
Горан Миланковић,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић.
Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Владимир Манић, директор, (без права гласа, отишао у току 15. тачке)
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на
седници,
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 334. седнице је усвојен
ЈЕДНОГЛАСНО.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

ДИДС 2020
Извештај о раду УО за први квартал 2019
Допис ВС поводом учешћа на војној вежби Cyber Tesla 2019
Давање сагласности на документацију за набавку рутера и firewall-а
Упућивање на ИГФ скуп
Иницијативе и пројекти 2020
Куповина записа – слободна средства
Интерна ревизија
Донација за музичку школу Стеван Христић
Промена суоснивача – Маднет/Астра Телеком
Упознавање са CENTR GA и давање сагласности на допис
Извештај РГ – Станиша Јосић и Извештај РГ – Милоје Секулић
DNSSEC
Одлука званична комуникација
Екстерна ревизија
Продужење рока за набавку HSM уређаја
Давање сагласности на уговор са РАТЕЛ-ом
Покретање поступка за набавку система за Identity Management
Пријем новог суоснивача Superhosting
Набавка система за електронско гласање
Подршка издавању књиге „Дилема Иноватора“ и Подршка POKUŠ_AI Lab
Подршка школи IGF у Букурешту
Одлука о суорганизацији RIPE Meeting 2021 године РНИДС-SOX
Извештаји са службених путева APTLD и TLDCON
Пријава за организацију TLDCON у Србији

Прва тачка: ДИДС 2020
Већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА одређен је термин одржавања ДИДС 2020, као и
активности у вези реализације.

Друга тачка: Извештај о раду УО за први квартал
2019
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај о раду УО за први квартал 2019.

Трећа тачка: Допис ВС поводом учешћа на војној
вежби Cyber Tesla 2019
Одобрен је текст дописа који се шаље ВС.

Четврта тачка: Давање сагласности на
документацију за набавку рутера и firewall-а
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст конкурсне документације.

Пета тачка: Упућивање на ИГФ скуп
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, члан УО је упућен на овај скуп.

Шеста тачка: Иницијативе и пројекти 2020
У контексту припреме плана рада за наредну годину, констатовано је да је канцеларија
благовремено доставила предлоге.

Седма тачка: Куповина записа – слободна
средства
Ово питање ће бити накнадно разматрано.
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Осма тачка: Интерна ревизија
Иван Минић и Горан Миланковић су ЈЕДНОГЛАСНО одређени за разговоре са интерном
ревизијом.

Девета тачка: Донација за музичку школу Стеван
Христић
ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена ова донација.

Десета тачка: Промена суоснивача –
Маднет/Астра Телеком
Због могућег сукоба интереса, члан УО Мирко Мирковић, није учествовао у гласању.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука о промени суоснивача.

Једанаеста тачка: Упознавање са CENTR GA и
давање сагласности на допис
Разговарано је о овим питањима, ЈЕДНОГЛАСНО усвојен текст дописа за CENTR секретаријат.

Дванаеста тачка: Извештај РГ – Станиша Јосић и
Извештај РГ – Милоје Секулић
Координатор радне групе за сарадњу са ОР-овима Станиша Јосић и Координатор радне групе за
ћирилицу су известили УО о раду у протеклом периоду.

Тринаеста тачка: DNSSEC
УО је примио к знању статус тренутних активности, реализација ће се наставити према
предложеној динамици.
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Четрнаеста тачка: Одлука званична комуникација
Ово питање ће бити накнадно разматрано.

Петнаеста тачка: Екстерна ревизија
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, изабран је Stanišić Audit за екстерну ревизију.

Шеснаеста тачка: Продужење рока за набавку
HSM уређаја
УО је примио информацију о потреби за продужење рока ове набавке.

Седамнаеста тачка: Давање сагласности на
уговор са РАТЕЛ-ом
УО је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио текст овог споразума.

Осамнаеста тачка: Покретање поступка за
набавку система за Identity Management
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, усвојен је предлог за покретање поступка ове набавке, а
Зоран Перовић је одређен за члана испред УО.

Деветнаеста тачка: Пријем новог суоснивача
Superhosting
ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему овог суоснивача.

Двадесета тачка: Набавка система за
електронско гласање
ЈЕДНОГЛАСНО је обустављен поступак ове набавке кроз отворени поступак, док ће овај систем
бити набављен кроз други одговарајући поступак.
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Двадесет прва тачка: Подршка издавању књиге
„Дилема Иноватора“ и Подршка POKUŠ_AI Lab
Разматрање ових питања се одлаже до доношења одговарајућег општег акта.

Двадесет друга тачка: Подршка школи IGF у
Букурешту
Са 4 гласа УЗДРЖАН и 2 ПРОТИВ, није донета одлука о подршци.

Двадесет трећа тачка: Одлука о суорганизацији
RIPE Meeting 2021 године РНИДС-SOX
Ово питање ће бити накнадно разматрано.

Двадесет четврта: Извештаји са службених
путева APTLD и TLDCON
Констатован је пријем ових извештаја.

Двадесет пета тачка: Пријава за организацију
TLDCON у Србији
ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност да Горан Миланковић пошаље допис којим ће исказати
интересовање да се ова конференција у некој од наредних година одржи у Србији.

Седница је завршена у 22:07 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
24. 10. 2019.

Зоран Перовић
председник УО
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