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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 19. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 21. децембра 2007. године са почетком у 18. часова на Факултету организационих 

наука. 

Присутнo je 7 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО, Симо Иванежа, Војислав 

Родић, Чедомир Шуљагић, Данко Јевтовић, 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. Извештај о провери техничке и административне оспособљености ОР  

3. Закључивање Уговора са пријављеним кандидатима за ОР 

4. Резервација домена 

5. Пласирање средстава РНИДС 

6. Усвајање плана активности РНИДС за почетак регистрације        

7. Проширивање листе арбитара РНИДС  

8. Разно 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Извештај о провери техничке и административне оспособљености ОР       

 

Одлука 1. Управни одбор РНИДС је донео одлуку да се дана 26.12. активирају  

                .rs домени за фирме које су прошле процедуру за овлашћене регистре.     

 

Трећа тачка: Закључивање Уговора са пријављеним кандидатима за ОР 
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Oдлука 2. Дана 25.12. почеће процедура са Овлашћеним регистрима, који су захтеве 

послали након првог рока конкурса за ОР. 

 

Четврта тачка: Резервација домена 

 

Одлука 3. Једногласно је усвојен  предлог да се формира комисија која ће направити листу 

резервисаних .rs домена. За Руководиоца пројекта изабран је члан УО Чедомир Шуљагић. 

Комисију за резервацију домена сачињавају следећи чланови Управног одбора: Чедомир 

Шуљагић, Звонко Цветановски, Слободан Марковић и  вд директора Мирјана Тасић. Рок за 

формирање листе резервисаних домена је 10 дана пре почетка регистрације .rs домена. 

 

Министарство за информатичко друштво и телекомуникације Републике Србије ће направити 

и ажурирати листу резервисаних домена од интереса за Републику Србију. 

 

Пета тачка: Пласирање средстава РНИДС 

 

Дат је предлог да се припреми финансијски план РНИДС-а за 2008. годину, на основу кога ће 

се вршити и надгледати пласирање средстава РНИДС. 

 

Шеста тачка: Усвајање плана активности РНИДС за почетак регистрације        

 

Закључено је да се на следећој седници Управног одбора РНИДС донесе одлука о усвајању  

агенде - плана активности РНИДС за почетак регистрације.  

 

Седма тачка: Проширивање листе арбитара РНИДС  

 

Одлука 5.  Управни одбор је проширио листу арбитара РНИДС за још 6 чланова: Дипл. 

правник Вана Лалић, Др Маријана Деспотовић, Дипл.правник Владан Јоксимовић, Др Љиљана 

Рудић-Димић, Мр Владимир Марић и Мр Мирела Бошковић. 

 

Осма тачка: Разно 
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Одлука 6. РНИДС ће дана 27.12. одржати званичну конференцију за штампу на којој ће се 

најавити рад 24 Овлашћена регистра као и почетак регистрације .rs домена. Чланови УО, 

Симо Иванежа, Војислав Родић и Данко Јевтовић су задужени за организацију конференције, 

припрему материјала за Медије, као и за одређивање тајминга за сваког говорника. Слободан 

Марковић ће обавестити медије електронским путем о конференцији.  

 

Одлука 7. Чланови УО су једногласно усвојили предлог да се купе рутер и firewall 

(предложене су 2 опције конфигурација, максимална и редукована). За Председника комисије 

изабран је Ненад Крајновић, док су остали чланови комисије Симо Иванежа, Звонко 

Цветановски и вд директора Мирјана Тасић. Чланови комисије су задужени за дефинисање 

конфигурације неопходних уређаја као и за расписивање конкурса за њихову куповину. Позив 

на конкурс биће објављен на сајту РНИДС.  

 

Седница је окончана у 19.30  часа 

У Београду, 21. децембра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 

 


