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Записник са 23. седнице управног одбора РНИДС

Одржане  16. фебруара 2008. године са почетком у 19. часова на Факултету 
организационих наука.

Присутнo je 7 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО,  Војислав 
Родић, Чедомир Шуљагић, Симо Иванежа, Данко Јевтовић, Слободан Марковић, 
Звонко Цветановски. 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. Усвајање завршног рачуна за  2007. годину

3. Одређивање датума почетка регистрације .rs домена

4. Предлагање кандидата за чланове УО РНИДС 

5. Усвајање правилника о раду комисије РНИДС за спорне .yu  домене

6. Усвајање цене за поступак решавања пријаве спорног .yu домена на 
комисији за РНИДС

7. Именовање комисије РНИДС за решавање пријава за спорне .yu домене

8. Разматрање правне редакције Правилника о документацији за регистрацију 
.rs домена

9. Сазивање редовне седнице скупштине УО РНИДС

10.Разно

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно.

Друга тачка: Усвајање завршног рачуна за  2007. годину

Управни одбор је једногласно констатовао усвајање завршног рачуна РНИДС за 
2007.годину.

1

http://www.rnids.rs/


Записник са 23. седнице управног одбора РНИДС

Трећа тачка: Одређивање датума почетка регистрације .rs домена

Одлуке   УО РНИДС о активностима које претходе почетку регистрације   .  rs   
домена :

Одлука 1:   Слободан Марковић ће са Маријом Живићем   18.02.   почети   
тестирање функционалности софтвера, да би се у среду   20.02  .   
извршила примопредаја „  Rsreg  ” софтвера. Комисију за примопредају   
софтвера чине следећи чланови УО РНИДС : Звонко   Цветановски, 
Слободан Марковић, чланови УО,  Божидар Раденковић, председник УО 
и Мирјана Тасић, вд директора.  У финалној верзији софтвера мора бити 
активна метода „врати домен“.

Одлука 2:     Објава   верзије 1.0 софтвера   „  Rsreg  ” -   20.02.  

Одлука 3:   Након примопредаје софтвера, у четвртак    21.02.   потребно   
је  послати обавештење на ОР листу о објављивању    коначне верзије   
софтвера и докумената    (који  ће бити постављени на званични сајт   
РНИДС). Након инсталирања коначне верзије софтвера, рок за одговор  о 
техничкој спремности ОР за почетак регистрације је уторак,   26.02.     

Одлука 4:   Чланови УО РНИДС су усвојили предлог да датум почетка   
регистрације  буде    10.03.    Критеријум  за  почетак  регистрације  је  да   
више  од  половине  Овлашћених  регистара  до    26.02.   електронски   
достави потврду о спремности за почетак регистрације, и да финално 
окружење  за  почетак  регистрације,  које  укључује  коначне  верзије 
документације  и  софтвера,  буде  готово.  Од    26.02.   до    28.02.    ће  се   
вршити  провера  спремности  ОР.   Уколико  50  посто  Овлашћених 
регистара  није  спремно,  и  уколико  финална  верзија  документације  и 
софтвера не буде готова и јавно објављена на сајту РНИДСа, доћи ће до 
промене одлуке о датуму почетка регистрације. Уколико се критеријуми 
за почетак регистрације задовоље у предвиђеним роковима,    28.02.    ће   
се најавити престанак регистрације .  yu   домена.  

Четврта тачка: Предлагање кандидата за чланове УО РНИДС 
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Одлука 5:   Чланови УО РНИДС су усвојили предлог да се број чланова УО повећа   
са 7 на 9. УО РНИДС је предложио постојеће чланове Управног одбора за наредни 
мандат.

Пета тачка: Усвајање правилника о раду Комисије РНИДС за спорне .yu  домене

Одлука   6:   На сајту РНИДС-а у делу рада Комисије   РНИДС за спорне .  yu  ,  домене   
ће се објавити информација да се спорни домени у поступку могу видети преко 
WHOIS   сервиса.   WHOIS   сервис    ће враћати захтев и за резервисане .rs    домене.   
Рока за решавање молбе неће бити, али  уколико рок за решавање молбе буде 
наведен као потребан, одлука УО је продужење рока.

Усвајање Правилника се одлаже до даље правне редакције документа.

Шеста тачка: Усвајање цене за поступак решавања пријаве спорног .yu домена 
на комисији за РНИДС 

Одлука    7:   Новчана  накнада  за  обраду  молбе  од  стране  Комисије  једнака  је   
накнади за регистрацију тог .  rs   домена  .   Комисија регистранту не врши  повраћај   
новца.

Седма тачка: Именовање комисије РНИДС за решавање пријава за спорне .yu 
домене

Одлука се одлаже за следећу седницу УО РНИДС.

Осма тачка: Разматрање правне редакције Правилника о документацији за 
регистрацију  .rs домена

УО РНИДС документ   усваја у начелу, до коначног усвајања на следећој седници   
УО РНИДС.

Девета тачка: Сазивање редовне седнице скупштине УО РНИДС
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Одлука   8:    Мирјана Тасић ће послати    „mail“  обавештење о сазивању скупштине,   
koja   ће  се  одржати  у  суботу     23.02.   у  12  сати  (Симо  Иванежа  је  потписник   
обавештења). Чедомир Шуљагић је задужен за обезбеђење простора     ( „  IHTM“).   
Тачке дневног реда скупштине су:

1. Извештај о раду фонда РНИДС у 2007.години  

2. Измена Правила фонда о броју чланова УО РНИДС – повећање са 7 на 9   
чланова

3. Избор чланова УО РНИДС  

4. Чланство РНИДС у европској асоцијацији ЦЕНТР  

Дневни ред скупштине је усвојен.

Десета тачка: Разно

Седница је окончана у 23.15 часа

У Београду, 16. фебруара 2008.

Записник водила Председник Управног одбора 
РНИДС

Сања Стојковић Божидар Раденковић
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