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Записник са 24. седнице управног одбора РНИДС

Одржане  27. фебруара 2008. године са почетком у 18. часова на Факултету 
организационих наука.

Присутнo je 8 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО,  Војислав 
Родић, Чедомир Шуљагић, Симо Иванежа, Данко Јевтовић, Слободан Марковић, 
Небојша Васиљевић, Бранислав Добросављевић. Чланови УО 

Мирјана Тасић в.д.  директора

На предлог председника Управног одбора Божидара Раденковића, чланови 
Управног одбора једногласно су усвојили следећи

Дневни ред

1. Верификовање састава УО РНИДС 

2. Избор председника УО РНИДС 

3. Усвајање записника са претходне седнице

4. Усвајање листе резервисаних домена РНИДС 

5. Усвајање измена одлуке о исправама за регистрацију .rs домена

6. Усвајање измена Техничких и административних услова за рад Овлашћених 
регистара .rs домена

7. Усвајање одлуке о образовању Комисије за транзицију

8. Усвајање динамике активности за почетак регистрације
      - датум престанка регистрације .yu домена
      - уплата додатних аванса у складу са потребама ОР
      - режим регистрације .rs домена за прва три дана регистрације
        (по један процес регистрације za rs.reg апликацију и „web“ сервисе
         са додатим кашњењем од једне секунде)
      - обавештење о почетку регистрације са упутством за ОР

      - обавештење за медије о почетку регистрације     

      - конференција за штампу након почетка регистрације

      - стручни скуп поводом почетка регистрације .rs domena
        у сарадњи са Microsoftom

9. Одређивање броја ОР који су потписали уговор и уплатили средства, али 
нису прошли  обуку и сертификацију
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10. Динамика оспособљавања ОР за пуну функцију

11.Разно

Прва тачка: Верификовање састава УО РНИДС

Бројањем присутних чланова на састанку Управног одбора РНИДС, председник УО 
је констатовао да кворум постоји и да УО РНИДС ради у пуном саставу. Чланови 
Управног одбора су  верификовали мандат чланова УО.

Друга тачка: Избор председника УО РНИДС 

Председник УО РНИДС, Божидар Раденковић је отворио дискусију поводом 
питања поновног избора председника УО РНИДС. Предложени кандидати  за 
председника УО РНИДС су:

1. Војислав Родић је предложио: Проф Др Божидара Раденковића

2. Слободан Марковић је предложио: Чедомира Шуљагића

Констатовано је да нема више предложених кандидата за место председника УО 
РНИДС. 

Чедомир Шуљагић је дао изјаву какви су планови РНИДС у наредном периоду, и 
шта је све потребно за оптимално функционисање организације РНИДС.

Божидар Раденковић се изјаснио какве су његове визије и будући доприноси у 
РНИДС, као и планови за функционисање ове организације.

УО је одлучио да комисију за гласање чине следећи чланови: Војислав Родић,члан 
УО, Мирјана Тасић, вд директора, и Сања Стојковић, помоћник вд директора. За 
председника  Комисије  за  гласање,  изабрана  је  Мирјана  Тасић.  Након  тајног 
гласања Мирјана Тасић је  изнела резултате гласања:  Постоји седам гласачких 
листића.  6 важећих и један неважећи листић.  Чедомир Шуљагић – освојена 4 
гласа, Божидар Раденковић – освојена  2 гласа. Пошто је потребно 5 гласова за 
признавање  постојећих  резултата  за  новог  председника,  приступа  се  другом 
кругу  гласања.  Кандидат  за  други  круг  је  Чедомир  Шуљагић.  Након  тајног 
гласања резултати су следећи: Постоји седам гласачких листића. 6 важећих и 
један не важећи листић. Чедомир Шуљагић – 5 освојених гласова, 1 глас против. 
Чедомир Шуљагић је новоизабрани Председник УО РНИДС.
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Трећа тачка: Усвајање записника са претходне седнице

Записник са претходне седнице УО РНИДС усвојен је са 6 гласова. 

Четврта тачка: Усвајање листе резервисаних домена РНИДС 

Председник УО РНИДС је дао предлог да се сада изјасне чланови УО РНИДС по 
питању статуса домена  net.rs и фирме Scnet. Чланови УО су одбили разматрање 
овог питања сада, јер је допис фирме Scnet, којим тражи право на домен net.rs, 
послат без овлашћеног потписа. 

Директор ће послати допис фирми Scnet, уз објашњење да ће захтев од стране 
УО бити конкретно  разматран  тек  када  буде  потписан од  стране овлашћеног 
лица фирме.

Одлука 1:   Листа резервисаних домена РНИДС је једногласно усвојена.   

Одлука  2:    Директор  РНИДС   ће  у  року  од  5  радних  дана,  урадити  анализу   
постојећег  регистра   .  yu      домена    и    утврдити   шта   се   од   назива   домена на РНИДС   
листи    резервисаних  домена  и  на  листи  резервисаних  домена  од  интереса  за   
државу  Србију,   налази     у  .  yu      регистру    као  коришћен  и  од  стране  постојећих   
регистраната   .  yu      домена  .     

Пета тачка: Усвајање измена одлуке о исправама за регистрацију .rs домена

Слободан Марковић је изнео измене у документу - Одлука о исправама за 
регистрацију .rs домена.

Одлука 3:   УО РНИДС је усвојио измену одлуке о исправама за регистрацију    .  rs   
домена

Шеста тачка: Усвајање измена Техничких и административних услова за рад 
Овлашћених регистара .rs домена
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Одлука  4:    УО  РНИДС  је  једногласно  усвојио  измену  техничких  и   
административних услова за рад Овлашћених регистара   .  rs     домена.  

Седма тачка: Усвајање одлуке о образовању Комисије за транзицију

Одлука 5:   УО РНИДС је једногласно усвојио одлуку о образовању Комисије за   
транзицију.

Осма тачка: Усвајање одлуке о испуњености критеријума за почетак 
регистрације .rs домена

Постојећи критеријуми за почетак регистрације, и нивои њихове испуњености су: 

1. Извештај  Комисије за примопредају софтвера - Испуњен критеријум.

2. Постојање потребне документације - Испуњен критеријум.

3. Спремност за почетак регистрације 50% од броја ОР + 1 - Испуњен 
критеријум. 

Одлука 6  :   УО је једногласно усвојио испуњеност критеријума за почетак   
регистрације   rs  .   домена. УО је донео одлуку да је коначан датум за почетак   
регистрације   rs  .   домена 10.03. у 12 сати.  

 Девета тачка: Усвајање одлуке о престанку примања захтева за регистрацију 
нових домена  у .yu регистру

   Одлука 7:   УО РНИДС је једногласно одлучио да 29.02. у 12 сати буде званичан   
престанак примања захтева за регистрацију нових домена  у .yu регистру. 

Десета тачка : Усвајање динамике активности за почетак регистрације

    

  - датум престанка регистрације .yu домена - Утврђен претходном одлуком, 
датум је 29.02. у 12 сати
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  - уплата додатних аванса у складу са потребама ОР – У писму обавештења ОР о 
почетку регистрације, биће написана напомена Овлашћеним регистрима о уплати 
додатних аванса (сходно потребама ОР)  
 - режим регистрације .rs домена за прва три дана регистрације
   (по један процес регистрације za rs.reg апликацију и „web“ сервисе са додатим 
кашњењем   од једне секунде) 

Одлука 8:     У периоду од 48 сати од почетка регистрације домена у .  rs     TLD   
регистру (од 10.03. у 12 сати до 12.03. у 12 сати),     биће постављено ограничење   
на један процес регистрације домена за   RsReg      апликацију и један процес за  веб   
сервисе, који имају кашњење од једне секунде. По истеку од 48 сати, укида се 
ограничење за   RsReg    апликацију, док ограничење за веб сервисе остаје.   

 - обавештење о почетку регистрације са упутством за ОР - (Обавештење треба да 
садржи напомену о  уплати додатних аванса у  складу са потребама ОР,  као и 
текст Одлуке 8, овог записника). 

Одлука 9:   Динамика активности за почетак регистрације је једногласно   
усвојена.

 

1. 05.03. у 10 сати, престанак процеса тестирања.

2. 05.03. од 10 до 16 сати, брисање тест података, генерисање нове базе и 
убацивање података о .yu домену.

3. 05.03. у 17 сати завршава се ажурирање сервера, и почиње финални тест 
пред регистрацију, који траје најмање 2 радна дана (Генерисање и брисање 
по  2  домена  у  сваком  од  адресних  простора  .rs домена,  један  у  RsReg 
апликацији и један преко веб сервиса)

4. 07.03. у 17 сати  забрањује се приступ серверима РНИДС. 

5. 07.03. је последњи дан за уплату аванса за домене. 

6. 08.03. уплата аванса Овлашћених регистара. 

7. 10..03. у 12 сати омогућава се приступ Овлашћеним регистрима серверима 
РНИДС – почетак регистрације. 

Данко Јевтовић ће урадити предлог текста обавештења за ОР са упутством о 
динамици  активности  за  почетак  регистрације.  Рок  за  слање  обавештења  са 
упутством је 28.02. до краја радног дана.
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- обавештење за медије о почетку регистрације

Одлука  10:    Слободан  Марковић  ће  послати  обав  e  штење  медијима,  28.02.   
Регистрација    .  rs     домена  ће  почети  10.03  у  12  сати.  Пријем  захтева  за   
регистарцију нових   .  yu   домена биће обустављен 29.02. у 12 часова. Постојећи   .  yu   
домени ће нормално радити најмање до 30.09. Регистрацију нових   .  yu     домена ће   
вршити 27 Овлашћених регистара РНИДС. Листа Овлашћених регистара и остале 
информације се налазе на сајту   www.rnids.rs  .  

Питање наступа  чланова УО у медијима: Осим листе Овлашћених регистара на 
сајту РНИДС, ниједна друга компанија неће се помињати у контексту РНИДС. 

- конференција за штампу након почетка регистрације

Одлука  11:   Конференција  за  штампу:  13.03.  у  13  сати  ће  се  обавити   
конференција  за  штампу.  Сваког  дана,  након  почетка  регистрације  биће 
објављивано саопштење за  штампу  о  броју  регистрованих  домена,  са  најавом 
конференције за штампу.

 - стручни скуп поводом почетка регистрације .rs домена у сарадњи са 
Microsoftom 

Тачка се оставља за разматрање за следећу седницу УО.

Девета тачка:  Одређивање броја ОР који су потписали уговор и уплатили 
средства, али нису  прошли обуку и сертификацију. 

Број Овлашћених регистара који су потписали уговор и уплатили средства, али 
нису  прошли обуку и сертификацију је 2. Називи ових правних лица су: 
Информатика а.д. и Синфоника  д.о.о.

Десета тачка: Динамика оспособљавања ОР за пуну функцију

Динамика је следећа: Слање писма за домен и отварање .rs  домена, 
омогућавање приступа Rsreg апликацији и  сертификатима. Слање захтева од 
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стране ОР за клијентске апликације, након тога приступа се обуци и додели 
сертификата.

Једанаеста тачка: Разно 

Поднет је извештај о списку Овлашћених  регистара који су прошли проверу рада 
апликације за обављање послова регистрације коришћењем јавних Веб сервиса 
РНИДС. Њихов број је 11. 

Једногласно је донета одлука да се Звонку Цветановском уручи писмо 
захвалности и поклон поводом рада у РНИДС на место члана УО РНИДС.

Чедомир Шуљагић је дао информацију  да ће 28.02.,  РНИДС имати формалну 
информацију о простору.

Проф Др Божидар Раденковић је поднео неопозиву оставку на место члана УО 
РНИДС. Проф Др Божидар Раденковић се захвалио члановима УО на досадашњој 
сарадњи, и пожелео им даљи напредак у раду РНИДС.

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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