
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 6 
 
Датум: 22. март 2007. 
 
Почетак: 17h 
 
Место: Факултет организационих наука, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Слободан Марковић, члан управног одбора 
• Чедомир Шуљагић, члан управног одбора 
• Војислав Родић, члан управног одбора 
• Данко Јевтовић, члан управног одбора 
• Звонко Цветановски, члан управног одбора 

 
Присутни без права гласа 
 

• Мирјана Тасић, в.д. директора 
 
Дневни ред 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Дискусија о споразуму са ЦИС 
3. Покретање процеса ределегације .yu TLD и делегације .rs TLD 
4. Извештај о преговорима око пословног простора 
5. Разно 

 
Одлуке 
 
06.01 Божидар Раденковић је изнео предлог да се усвоји записник са првог састанка 

управног одбора. Предлог је усвојен једногласно. 
 
06.02 На основу дискусије и закључака са прве редовне скупштине РНИДС, Слободан 

Марковић и Данко Јевтовић израдили су коначан предлог Споразума са ЦИС о 
регулисању транзиционих питања за домене ‘cg.yu’, ‘mn.yu’ и ‘cg.ac.yu’. Предлог 
измењеног споразума усвојен је једногласно. Овлашћена је Мирјана Тасић, као в.д. 
директора, да испред РНИДС потпише споразум са ЦИС, уколико са црногорске 
стране не буде додатних примедби. 

 
06.03 Мирјана Тасић предложила је да се пред ICANN/IANA званично покрене процес 

ределегације .yu и делегације .rs домена на РНИДС. Управни одбор једногласно је 
усвојио овај предлог и овластио Мирјану Тасић да поднесе одговарајуће захтеве код 
ICANN/IANA. 

 
06.04 Божидар Раденковић известио је управни одбор да је обављен прелиминарни разговор 

са РАТЕЛ у вези са проналажењем одговарајућег пословног простора за РНИДС. 
Констатовано је да званичан одговор РАТЕЛ у вези с тим још није стигао. Војислав 



Родић предложио је да се разговори на исту тему обаве са Привредном комором 
Србије. Предлог је усвојен једногласно. 

 
06.05 Мирјана Тасић предложила је да прикупи последње радне верзије свих постојећих 

докумената у вези са процесом ределегације .yu и делегације .rs домена. Слободан 
Марковић предложио је да састави опис процеса (ре)делегације националног домена. 
Управни одбор једногласно је усвојио оба предлога, а сви поменути документи биће 
послати на дискусиону листу Управног одбора, како би о њима била отворена 
расправа и направљен акциони план. 

 
06.06 Слободан Марковић обавестио је чланове управног одбора да ће од 25. до 30. марта 

2007. присуствовати редовном састанку ICANN у Лисабону. Планирано је да на 
састанку будe представљен РНИДС и пронађу заинтересовани за постављање 
секундарних DNS сервера за .rs TLD. 

 
Седница је окончана у 19h. 
 
Записник водио: Слободан Марковић 


