
 

Записник са 305. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 23. 8. 2018. године, са почетком у 18:22. Седници је присуствовало 7 чланoва 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић, 
Биљана Ромић Пунош, 
Милоје Секулић, 
Владимир Алексић (напустио седницу у току седме тачке), 
Мирко Мирковић. 
 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),  
Владимир Манић,  директор (без права гласа), 
Јована Цветковић, сарадница за финансије (без права гласа), записничар на седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 304. седнице је ЈЕДНОГЛАСНО 
са 7 гласова  ЗА. ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Увођење IDN на други ниво домена 
2) Набавка телекомуникационе опреме 
3) Тржиште секундарних домена 
4) СЛЕПТ анализа 
5) Донација за политехничку школу 
6) Организовање скупова РНИДС: 

А: 10 година слободне регистрације у .rs домену 
Б: Скуп о сајбер безбедности 
В: Конференција RSNOG 
Г: Заједнички едукативни догађај са Интернет клубом Љиг 
Д: Учешће на догађајима ВР фото тим-а 

7) Разно: 
А: Израда микросајта поводом Закона о привредним друштвима 
Б: Позив за достављање информативних понуда за нову верзију сајта 
domen.rs/домен.срб. 
В: Позив за достављање информативних понуда за истраживање тржишта 

Прва тачка: Увођење IDN на други ниво домена 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО са 7 ЗА донео закључак о прихватању табела са ИДН знацима и предлога 
директора о начину спровођења санрајз процеса. 
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Друга тачка: Набавка телекомуникационе опреме 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео Одлуку о покретању набавке телекомуникационе опреме (firewall и 
router) и одредио да члан Комисије за набавку из УО буде Мирко Мирковић. 

Трећа тачка: Тржиште секундарних домена 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим se налаже директору да до 30.септембра 2018. припреми 
примере учешћа националних и интернационалних регистара у  секундарном тржишту домена. 

Четврта тачка: СЛЕПТ анализа 

Управни одбор је разматрао предлог за израду SLEPT анализе за потребе РНИДС.   

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да ће УО до 30.септембра 2018. дефинисати специфичне 
захтеве за SLEPT анализу за потребе РНИДС. 

Пета тачка: Донација за политехничку школу 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео Одлуку о донацији Политехничкој школи из Београда у 
износу од 1000 долара у динарској противвредности за набавку едукативног робота за школски 
тим који се квалификовао за светско првенство у Шангају. 

Шеста тачка: Организовање скупова РНИДС 

А) 10 година слободне регистрације у .rs домену 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о заказивању скупа ради обележавања 10 година од почетка 
слободне регистрације .RS домена. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се констатује да је предлог програма Скупа којим се 
10.септембра 2018. обележава 10 година слободне регистрације у .rs домену УО добио 17.августа 
2018. 

Б) Скуп о сајбер безбедности 

ЈЕДНОГЛАСНО је oдређен 31. октобар 2018. као датум одржавања скупа Сајбер безбедност. 
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В) Конференција RSNOG 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност за подршку RSNOG скупа који ће се одржати 22. 11. 2018. у 
Хотелу М. 

Г) Заједнички едукативни догађај са Интернет клубом Љиг 

ЈЕДНОГЛАСНО једата сагласност за подршку скупа у организацији Интернет Клуба, а у циљу 
промоције значаја системског коришћења националних домена и поддомена у интернет наступу 
установа културе Србије. 

Д) Учешће на догађајима ВР фото тим-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност за учешће на едукативним догађајима у организацији VR Photo 
Team-а. 

Седма тачка: Разно 

А) Израда микросајта поводом Закона о привредним друштвима 

Директор је известио УО о плановима за израду микросајта о обавези коришћења е-поште у 
светлу новог Закона о привредним друштвима. 

Б) Позив за достављање информативних понуда за нову верзију 

сајта domen.rs/домен.срб. 

Директор је известио УО о планираном јавном позиву за прикупљање прелиминарних понуда за 
израду едукативног сајта РНИДС-а.  

В) Позив за достављање информативних понуда за истраживање 

тржишта 

Директор је известио УО о планираном јавном позиву за прикупљање прелиминарних понуда за 
истраживање тржишта. 

 

Седница је завршена у 20.42 часова 

Записник саставила: Јована Цветковић 
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У Београду, 
23. 8. 2018.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


