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Записник са 26. седнице управног одбора РНИДС

Одржане  12. марта 2008. године са почетком у 17. часова у просторијама YUBC 
System.

Присутнo je 7 члановa УО:  Чедомир Шуљагић, председник УО,  Војислав Родић, 
Симо Иванежа, Данко Јевтовић, Слободан Марковић, Небојша Васиљевић, Бошко 
Радивојевић. Чланови УО 

Мирјана Тасић в.д.  директора

На предлог председника Управног одбора Чедомира Шуљагића, чланови 
Управног одбора једногласно су усвојили следећи

Дневни ред

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Извештај о почетку регистрације

3. Конференција за новинаре

4. Семинар за ОР

5. Комисија за транзицију

6. Комисија за арбитражу

7. Акциони план директора РНИДС

8. Координација између ОР

9. Споразум са МС

10.Обезбеђење простора

11.Финансијски план

12.Расписивање конкурса за избор логотипа РНИДС и израду визуелног 
идентитета (књига графичких стандарда)

13.Разно

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице УО је једногласно усвојен.
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Друга тачка:  Извештај о почетку регистрације .rs домена 

Мирјана Тасић је поднела извештај о почетку регистрације. Регистрација је 
кренула у 12 сати. Техничких проблема у регистру није било. Оптерећења 
сервера 20%, проток 800кбс у ударном термину, касније 100кбс. Један од 
овлашћених регистара је пријавио да има напад на DNS сервер.

Одлука     1 :   Управни одбор РНИДС, је са једним уздржаним гласом, донео одлуку   
да  сви  домени  који  су  регистровани  10.  марта,  путем  веб  сервиса,  при  чему 
Овлашћени  регистар  није  имао  право  да   региструје  те  домене  у  складу  са 
правилима о престанку рада yu  TLD   и почетку rs  TLD   , имају рок да до 17. марта   
обришу спорне домене. Уколико у овом року ОР изврше исправку, грешке се неће 
третирати као прекршај правилника и Уговора. Новац за регистрацију спорних 
домена ће бити задржан. 

Одлука 2:   Донета је одлука да статус  «   WHOIS privacy  »   за .у  u   домене     остане   
исти до даљњег.

Одлука 3:   За чланове  комисије, одговорне за     координацију, праћење и   
унапређење начина регистрације, изабрани су   Бранислав Добросављевић и   
Бошко Радивојевић.

Седница је окончана у 20:00 сати.

У Београду, 12. марта 2008.

Наставак седнице -  18. март 2008. године са почетком у 17. часова у 
просторијама YUBC System.

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

Небојша Васиљевић је поднео писмену оставку на место члана УО РНИДС, уз 
објашњење да због својих редовних пословних обавеза није у могућности да 
обавља задатке у Управном одбору.

Присутнo je 7 члановa УО.

На предлог председника Управног одбора Чедомира Шуљагића, чланови 
Управног одбора наставили су са дневним редом. 

Трећа тачка: Конференција за новинаре

Одлука   4:  
a. Термин   и место конференције за штампу:   20  . март   13 сати  , М  е  дија   

Центар
b. Учесници  : Чланови УО, Министар телекомуникација и информатичког   
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друштва

c. Теме  :   Општа мисија РНИДС,   извештај о броју регистрованих домена и   
њиховој структури и статистике   регистрованих домена, информације   
како је протекао почетак регистрације, планови и очекивања РНИДС 
за наредни период  .  

Слободан Марковић је задужен да пошаље позив медијима, Симо Иванежа ће 
резервисати простор. На конференцији за штампу говориће чланови УО : Војислав 
Родић- Општа мисија РНИДС, Слободан Марковић- извештај о броју регистрованих 
домена и њиховој структури и статистике регистрованих домена, информације 
како је протекао почетак регистрације, Бранислав Добросављевић- планови и 
очекивања РНИДС за наредни период.

Четврта тачка: Семинар за ОР

Одлука 5:
a. Термин   и место:   29  . март, 12 сати, Београд- Хотел Палас  
a. Теме  /радне групе: пословно-административна питања, техничка   

питања
b. Модератори  : Слободан Марковић  -административна питања,   

допуна   Војислав Родић,   техничка питања - Марио Живић  
     
Чедомир Шуљагић ће послати обавештење представницима овлашћених 
регистара о термину семинара. До понедељка, 24.03. потребно је да се изјасне 
претставници ОР, о броју људи који ће доћи на семинар.
Пета тачка: Комисија за транзицију

a. Начин избора три члана (Тужилаштво(правник-судија), члан УО, 
Новинар-невладина организација)

b. Начин рада-Комисија ће радити кроз седнице- УО ће одржати 
седницу, на којој ће се одредити модалитети рада комисије.

c. Накнада за рад у комисији (паушални износ по седници)

Чланови УО су именовали 3 члана комисије за транзицију: Бошко Радивојевић - 
члан УО РНИДС, Денис Бећирић - Судија II општинског суда, Наташа Радовић - 
«BOŠ/CEPIT».

Шеста тачка: Комисија за арбитражу

Данко Јевтовић, је изабрани представник УО РНИДС, за координацију и праћење 
арбитраже.

Седма тачка: Акциони план директора РНИДС

a. Избор директора
b. Систематизација и запослени

С обзиром да вд директора, Мирјана Тасић, није присутна, тачка се одлаже за 
следећу седницу.

Осма тачка: Координација између ОР
a. Tехничка средства

Нема одлука у оквиру ове тачке дневног реда.
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Девета тачка: Споразум са компанијом Мајкрософт

Одлука 6 :   Донета је одлука о потписивању Споразума о стратешком   
партнерству са компанијом Мајкрософт. (Размотриће се модификација текста 
Споразума)

Десета тачка: Обезбеђење простора РНИДС
a. Извештај о статусу процеса закупа пословног простора на дужи период

                Чедомир Шуљагић је дао информацију о потенцијалном пословном 
простору.

b. Предлог привременог решења кроз закуп мањег пословног простора на 
три месеца

Одлука 7:     УО је донео одлуку да се директор РНИДС-а, овласти да потпише   
уговор о закупу простора.

Једанаеста тачка: Финансијски план

Тачка ће се разматрати након накнадне ревизије финансијског плана, који ће УО 
поднети директору РНИДС.

Дванаеста тачка: Расписивање конкурса за избор логотипа РНИДС и израду 
визуелног идентитета (књига графичких стандарда)

Бошко Радивојевић, Мирјана Тасић и Сања Стојковић су задужени за 
координацију избора маркетиншке агенције за спровођење конкурса за избор 
логотипа РНИДС.

Тринаеста тачка: Разно

УО је одобрио покретање процеса за нове Овлашћене регистре. 

Формирана је радна група за  питања домена од посебног значаја за Републику 
Србију. Чланови радне групе су: Војислав Родић, Слободан Марковић и правни 
саветник по ангажовању директора.

Бранислав Добросављевић је задужен за састављање предлога за 
формализовање поступака у случајевима неадекватног понашања ОР. 

Седница је окончана у 20:00 сати 

У Београду, 18. марта 2008.

Записник водила Председник Управног одбора 
РНИДС

Сања Стојковић Чедомир Шуљагић
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