
 

 Записник са 328. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 25. 5. 2019. године, са почетком у 12:45 часова. Седници је присуствовало 7 
чланова УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Иван Минић, напустио седницу у 14:44 
Мирко Мирковић, 
Горан Миланковић, 
Милоје Секулић, 
Станиша Јосић, 
Ивана Ђидић Бешић. 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа). 
 
Владимир Манић, директор (без права гласа), 
Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа)  
Мирјана Миловановић, сарадница за опште и административне послове, (без права гласа) 
записничар на седници. 
 
На седницу су позвани овлашћени представници суоснивача и сва лица која су суоснивачи 
одредили као овлашћене представнике само за једну седницу од 25. маја 2019.   

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен записник са 327. 
седнице. ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Одговори на питања суоснивача 
 

Прва тачка: Одговори на питања суоснивача 

На почетку ове тачке председник УО је позвао присутне овлашћене представнике суоснивача да 
поставе питања.  

Данко Јевтовић, "Југодата" поставио питање у вези измене Статута РНИДС-а на системски начин. 
Зоран Перовић, председник Управног одбора, се сагласио да су измене Статута неопходне, и да 
ће Управни одбор као инструмент Конференције суоснивача спровести ове измене. Такође је 
навео да је за поменуте измене неопходно ангажовање стручних лица и да није довољно 
ослањати се на радне групе и crowdsourcing.  

Затим је Срђан Томашевић „СББ“, изнео утисак да је у последњих годину дана организација 
„РНИДС“ неефикасна. Члан Управног одбора Станиша Јосић се делимично сложио са наведеним 
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коментаром, те да се Управни одбор труди да побољша ефикасност у складу са процедурама и 
законима. Такође је навео да је коментар усмерен на гласање подизањем палица и да је овај 
начин гласања прописан Статутом, изгласавањем амандмана о измени процедуре гласања 
отвара се могућност за електронско гласање које је у фази тестирања. На то је Срђан Томашевић, 
„СББ“ додао да се коментар не односи само на систем гласања већ да је то општи утисак, са чиме 
се Станиша Јосић сложио и нагласио да рачуна на помоћ Конференције суоснивача у постизању 
веће ефикасности рада организације. Члан Управног одбора Милоје Секулић је навео да се на 
претходном обраћању Конференције суоснивача Управном одбору повело питање оснаживања 
.срб домена и генерално позиције ћирилице на интернету, те да је из тог разлога отворен позив за 
формирање Радне групе за популаризацију .срб домена и коришћења ћирилице на интернету и 
овом приликом позвао све суосниваче да се пријаве и узму учешће у раду ове радне групе. 
Председник Управног одбора, Зоран Перовић се надовезао на коментар неефикасности рада 
организације, примером рада претходне седнице Управног одбора на којој је обрађено 18. тачака 
и обећао да ће се Управни одбор потрудити за стварање услова ефикаснијег рада како 
Канцеларије тако и Конференције суоснивача.  

Душан Дингарац, „Политика“ додао је да би систем за гласање требало да поседује и могућност 
евиденције присуства овлашћених представника како би се избегло прозивање. Станиша Јосић, 
члан Управног одбора је потврдио да систем који је у фази тестирања поседује и ову опцију. Мирко 
Мирковић, члан Управног одбора је нагласио да постоји могућност и одржавања електронских 
седница Конференција суоснивача на којима суоснивачи имају могућност изјашњавања 
електронским путем. Зоран Бухавац, „Гама електроникс“ се сложио са чињеницом да према 
Статуту постоји могућност одржавања електронских седница и поставио питање да ли сада 
постоји систем за електронско гласање суоснивача. Мирко Мирковић, члан Управног одбора је 
негирао постојање оваквог система гласања, што сматра пропустом Управног одбора, али да ће 
овај пропуст бити решен у наредних пар дана. Зоран Перовић, председник Управног одбора је 
потврдио да за Управни одбор постоји овакав систем гласања који је тестиран, те би волео да ово 
решење пренесе и на Конференцију суоснивача. Зоран Бухавац, „Гама електроникс“ је напоменуо 
да је Статутом предвиђен начин заказивања и одржавања електронске седнице и да би у систему 
за електронско гласање морала бити имплементирана наведена правила.  

Борис Кецман „Меџик“ је поставио питање шта се дешава по питању DNSSEC-а. Владимир Манић, 
директор РНИДС-а је навео да је DNSSEC у фази увођења, да су спремни сви позадински системи 
за потписивање зоне и домена, ради се на изменама RSREG-а након тога ће Овлашћени регистри 
бити обавештени о могућности припреме увођења DNSSEC-а. Такође је навео да је у плану да се 
на јесен одржи пар техничких радионица ради упознавања Овлашћених регистара са DNSSEC-ом. 
Борис Кецман „Меџик“ је додао примедбу да системи појединих овлашћених регистара нису 
ажурирани и такође поставио питање да ли организација може тим Овлашћеним регистрима 
пружити помоћ са те стране или увести услове који морају бити испуњени како би се задржао 
статус Овлашћеног регистра. Зоран Перовић је навео да такви услови постоје и да је формирана 
Радна група за сарадњу са Овлашћеним регистрима. Станиша Јосић је додао да је један од услова 
стицања статуса Овлашћеног регистра могућност обезбеђивања DNSSEC зоне на захтев 
корисника. Затим је додао да је један од циљева Радне групе промена система оцењивања рада 
Овлашћених регистара. 

Данко Јевтовић је поставио питање како Конференција суоснивача да се усредсреди на циљеве 
рада РНИДС-а, као и да ли Управни одбор види неку стратегију. Зоран Перовић је навео да је његов 
циљ одређивање стратегије, али да очекује смернице од Конференције суоснивача и Овлашћених 
регистара. Лазар Бошковић, „Агитпроп“ је додао да је за одлучивање потребан одређен ниво 
стручности и знања. Зоран Перовић је додао да се ово питање односи на Конференцију 
суоснивача и да је Управни одбор инструмент Конференције суоснивача. Милоје Секулић се 
сложио да је потребна стручност, али се поставља питање које струке и да одговор очекује од 
Конференције суоснивача. Душан Стојичевић, „Гранси“ је констатовао да се треба фокусирати на 
ствари које РНИДС вуку ка напретку. Данко Јевтовић је додао да је Конференција суоснивача 
слабо оперативно тело и очекује да Управни одбор покрене и надзире процес реализације 
стратегије, као и да Управни одбор треба да приступи изменама процедура како би и Канцеларија 
и Управни одбор и Конференција суоснивача радили боље. Мирко Мирковић је додао да за 
организацију и покретање Конференције  суоснивача нису неопходни ни Управни одбор, ни 
директор, ни Канцеларија, да Конференција суоснивача може да се покрене сама, али се то не 
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догађа. Ивана Ђидић Бешић је додала да на основу три коментара није најјасније да ли треба 
реконструисати цео Статут или изменити само делове Статута, те на основу тога очекује од 
Конференције суоснивача да дају предлоге за унапређење нечега што не ваља.  

Дејан Живковић „Станцо“ је навео да би Овлашћени регистри требало да имају највећи утицај на 
рад РНИДС-а, али да Овлашћени регистри све мање посећују седнице Конференције суоснивача. 
Зоран Перовић је нагласио да је сарадња са Овлашћеним регистрима кључна и регистрација 
домена основа делатности, али да не треба да само Овлашћени регистри одлучују о раду РНИДС-
а. Душан Стојичевић је навео да постоје организације где једино Овлашћени регистри одлучују о 
раду организације, али да то није најбоље решење. Као и да је од 2017. било доста усвојених 
амандмана за измену Статута. 

Лазар Бошковић се надовезао на коментар Иване Ђидић Бешић и навео своје предлоге о 
изменама Статута, изменама извештавања и интерне комуникације, као и информације како се 
наопако ради у Канцеларији, те је питао шта се по том питању ради. Ивана Ђидић Бешић је навела 
да Управни одбор ради на основу одлуке Конференције суоснивача. Зоран Перовић је подсетио 
да је у току јавна седница Управног одбора и да наводи Лазара Бошковића се односе на 
Конференцију суоснивача.  

Душан Стојичевић је поставио питање шта се конкретно планира са ЦЕРТ-ом и фондацијском 
делатношћу. Зоран Перовић је навео да се овим питањима нису детаљно бавили, али да се слажу 
да фондацијска делатност треба бити проширена. Што се тиче ЦЕРТ-а Зоран Перовић је учешће 
Канцеларије у припреми „Сајбер Тесле 2019“ коментарисао у позитивном контексту. 

Данко Јевтовић је поставио питање да ли постоји план међусобне евалуације у Управном одбору 
и извештавање Конференције суоснивача о томе, такође је додао да би требало да чланови 
Управног одбора буду на мејлинг листи Конференције суоснивача. Зоран Перовић је нагласио да 
су његови извештаји са седница истинити и транспарентни. Горан Миланковић, члан Управног 
одбора је напоменуо да релација међу органима је јасно дефинисана Законом и из тог разлога 
Управни одбор нема приступ Конференцији суоснивача. Што се тиче оцењивања Горан 
Миланковић је навео да то врши Конференција суоснивача, а не чланови Управног одбора, јер је 
Управни одбор колективни орган.  

Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача се сагласила да је неопходна 
измена Статута. Данко Јевтовић је појаснио да је транспарентан рад Управног одбора неопходан 
како би Конференција суоснивача имала јаснији увид у рад Управног одбора. Милоје Секулић је 
навео да би Управни одбор могао да покрене дискусију у Конференцији суоснивача о промени 
Статута.  

Седница је завршена у 15:18 часова 

Записник саставила: Мирјана Миловановић 

У Београду, 
25. 5. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО 
 

 


