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Р Н И Д С  

Регистар националног 
Интернет домена Србије 
Бул. Краља Александра 73, 
Београд, Србија 
www.rnids.rs 

Записник са 18. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 10. децембра 2007. године са почетком у 18. часова на Факултету организационих 

наука. 

Присутнo je 5 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО,  Војислав Родић, Чедомир 

Шуљагић, Звонко Цветановски, Слободан Марковић. Чланови УО  

Мирјана Тасић в.д.  директора 

На предлог председника Управног одбора Божидара Раденковића, чланови Управног одбора 

једногласно су усвојили следећи 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Делегација доменa bg.ac.rs 

3. Организација семинара за ОР 

4. Тестирање ОР 

5. Учествовање на конкурсу за пословни простор 

6. Проширење листе ОР који су потписали уговор, уплатили аванс и крећу у процес 

тестирања 

7. Разно 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Делегација доменa bg.ac.rs       

  

Одлука 1.Чланови  Управног одбора  РНИДС су једногласно усвојили  предлог  да се изврши 

пренос регистрације домена  bg.ac.rs  на Универзитет у Београду.  Пренос регистрације ће се 

обавити  без накнаде.                                                                                                                                 

 

Трећа тачка: Организација семинара за ОР 
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Одлука 2. Редослед плана Обуке за овлашћене регистре је једногласно усвојен. Слободан 

Марковић је задужен да направи распоред по групама и пошаље позиве Овлашћеним 

регистрима.      

    

Одлука 3. Датум и место одржавања семинара : 15.12.07. - сала  Електротехничког 

факултета у Београду. 

 

Одлука 4. Утврђени су хонорари учесника - предавача семинара.  

 

Одлука 5. Утврђен је план кeтеринга - Хотел  „Palace“ Београд. 

 

Одлука 6. За Председника организационог одбора семинара именован је Чедомир Шуљагић. 

Председник организационог одбора је задужен  за : 

- припрему плаката и материјала за учеснике семинара, 

- кетеринг,  

- цертификате за оператере и администраторе Овлашћених регистара , 

- рекламни материјал за учеснике семинара. 

 

Учесници семинара ће бити администратори и оператери 24 Овлашћена регистра са којима је 

РНИДС потписао Уговор и који су уплатили аванс.  

 

Одлука 7. Редослед организације семинара је једногласно усвојен. 

 

Четврта тачка: Тестирање ОР 

 

Датуми тестирања Овлашћених регистара ће бити утврђени појединачно за сваког ОР, на 

основу потврде о њиховој спремности за рад на апликацији. 

Чланови УО РНИДС ће на основу додељеног распореда обављати тестирање ОР. 
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Одлука 8. Чедомир Шуљагић  је именован за  руководиоца тестирања ОР. Руководилац је 

задужен за  одређивање распореда тестирања ОР и доделу задатака. 

  

Пета тачка: Учествовање на конкурсу за пословни простор 

 

Чедомир Шуљагић је информисао чланове УО о огласу ЈП Пословни простор Стари 

град за давање у закуп канцеларијског пословног простора.  

 

Одлука 9. Oдлучeно је да РНИДС учествује на конкурсу за пословни простор у Нушићевој 

6/III од 102м2.  

 

Одлука 10.  Уколико просторије нису адекватне сврси  вд  директора  Мирјана Тасић може 

опозвати учешће на конкурсу.  

 

Шеста тачка: Проширење листе ОР који су потписали Уговор, уплатили аванс и крећу у 

процес тестирања 

 

Одлука 9. Листа Овлашћених регистара која иде у први круг тестирања је проширена за још 

3 ОР - Паком д.о.о.,Телеком А.Д. i „Media Works“.  

 

Седма тачка: Разно 

 

Звонко Цветановски је дао изјаву поводом забуне око обавештења које је ЕУнет дао 

новинарима. 

 

Седница је окончана у 20.15  часа 

У Београду, 10. децембра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


