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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 21. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 22. jануара 2008. године са почетком у 18. часова на Факултету организационих 

наука. 

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

Јевтовић, Чедомир Шуљагић, 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. Разматрање предлога правилника о раду Комисије за транзицију   

3. Разматрање Листе резервисаних домена од стране РНИДС  

4. Извештај о софтверу за регистрацију домена 

5. Разматрање листе активности и планирање термина за почетак регистрације  

6. Формирање комисије за набавку серверске рачунарске опреме  

7. Именовање комисије за проверу техничке оспособљености нових ОР 

8. Именовање комисије за израду формулара и проверу апликација ОР за batch 

регистрацију и регистрацију преко веба. 

9. Разно 

 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Разматрање предлога правилника о раду Комисије за транзицију   

 

Предлози за ревизију правилника о раду Комисије за транзицију :  

- Избацити привремена решења,  
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- Сваки захтев за домен, у коме се садашња документација не подудара са претходном, 

разматраће Комисија, 

- На РНИДС сајту одржавати јавну листу .yu домена за коју је затражена регистрација 

еквивалентног .рс домена без потпуне документације, односно које разматра Комисија, 

- Ако правно лице за жељени, постојећи .yu домен не постоји, Комисија може на основу 

одговарајуће документације донети одлуку да се одобри регистрација тог домена. 

 

Oдлука 1: Одлучено је да Данко Јевтовић састави коначну верзију правилника о раду 

Комисије за транзицију. 

 

Трећа тачка: Разматрање Листе резервисаних домена од стране РНИДС  

 

Мирјана Тасић и Сања Стојковић ће проверити која имена, предвиђена за листу РНИДС 

резервисаних домена, већ постоје у WhoIS  бази. Прелиминарна листа РНИДС резервисаних 

домена ће бити усвојена након измена. 

 

Четврта тачка: Извештај о софтверу за регистрацију домена 

 

“Stress test 1” , организован са више локација ОР, који је одржан 17.01. је оцењен као 

успешан. Регистовано је 44000 тест домена. 

 

- У среду 2З.01. ће бити најављен “Тest 2”, који ће се одржати у петак 25.01. у 12 сати 

. Тестом ће се проверити  рад RSReg апликације, IP Sec, upload документације и 

Трансфер домена између ОР.  

- Тест ће бити верификација рада RSReg апликације Овлашћеног регистра. РНИДС 

очекује од свих ОР да учествују у тесту. 

- У pетак 30.01. ће се одржати Завршни тест - симулација која ће укључивати 

временске лимите за регистрацију домена. 

 

Пета тачка: Разматрање листе активности и планирање термина за почетак регистрације  

 

Планиран распоред активности, по датом редоследу, респективно: 
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1. састанак УО РНИДС-а  31.01.,  

2. подела сертификата ОР, 

3. појединачно тестирање ОР, 

4. почетак регистрације, 

5. конференција за штампу. 

  

Шеста тачка: Формирање комисије за набавку серверске рачунарске опреме  

 

Одлука 2: Председник комисије је вд Мирјана Тасић, док су чланови комисије Проф. Др 

Божидар Раденковић и Звонко Цветановски,чланови УО. 

 

Седма тачка: Именовање комисије за проверу техничке оспособљености нових ОР 

 

Одлука 3: За председника Комисије за проверу техничке оспособљености нових ОР, 

именован је Шуљагић Чедомир, док су за чланове комисије изабрани Војислав Родић и Данко 

Јевтовић. 

 

Осма тачка: Именовање комисије за израду формулара и проверу апликација ОР за batch 

регистрацију и регистрацију преко веба. 

 

Формулар треба да садржи : Опис скрипте, опис тока података (где се складиште) и опис 

безбедоносних аката. Потребно је послати допис и  формулар Овлашћеним регистрима за 

цертификацију. Рок за пријаву за цертификацију апликације је 07.02. 

 

Одлука 4: Председник комисије за Сертификацију апликација је Проф. Др Божидар 

Раденковић, а чланови комисије су Слободан Марковић и Сања Стојковић. 

 

Девета тачка: Разно 
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Седница је окончана у 21.00 часа 

У Београду, 22. јануара 2008. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


