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 Записник са   30. седнице управног одбора РНИДС

одржане у просторијама РНИДС-а ,

у четвртак 08.маја. 2008 у 17 сати 

присутно  је 7 чланова УО:Чедомир Шуљагић, председник УО,Војислав 
Родић,Симо Иванежа,Слободан Марковић, Бошко Радивојевић, Бранислав 
Добросављевић, Данко Јевтовић, чланови УО

Мирјана Тасић в.д. Директора (без права гласа)

На предлог председника управног одбора Чедомира Шуљагића чланови УО 
једногласно су усвојили следећи

        Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходних седнице УО 27,28, и 29

2.Регистрација домена са листе  резервисаних домена од посебног значаја за 
Републику Србију
3.Регистрација Yu домена 
4.Избор комисије за избор рачунарске опреме 
5.Разно

Прва тачка: Усвајање записника са претходних седница УО 27, 28 и 29

Усвојени су записници са 27, 28, и 29. седнице Управног одбора  једногласно и без 
примедби.

Друга тачка:регистрација домена са листе резервисаних домена од посебног 
значаја за Републику Србију

Известиоц по тачки је био Слободан Марковић и предложио је након 
разговора са УЗЗПРО-ом да се УЗЗПРО-у делегира надлежност за 
регистрацију домена од значаја за Републику Србију.



У оквиру тачке расправљано је о техничким, организационим и правним 
аспектима таквог предлога и усвојено је да се до уторка, среде обаве 
консултације са правником и са наше стране припреми папир у наредних 
седам дана који би представљао основу договора са УЗЗПРО-ом, као наш 
предлог, протокол о начину сарадње између УЗЗПРО-а и РДНИС-а и правила 
о поступању према доменима од значаја за Републику Србију, а у складу са 
праксом коју имамо и према овашћеним регистрима.Као основа за папире 
према држави треба да послужи предлог Слободана Марковића.

Одлука је усвојена једногласно

Трећа тачка: Регистрација Yu домена

По предлогу Мирјане Тасић отворена је расправа о решавању проблема Yu домена 
10.9 престаје резервација домена у  РС регистру на основу регистрованих Yu 
домена у складу са правилником о престанку рада  регистра и почетку рада RS 
регистра. 10.9.се треба припреминити за “land lursh“ за домене који су ослобођени а 
били су резервисани по горњем основу.

План  “land rush-a“  ће припремити Мирјана Тасић у консултацију са Мариом 
Живићем и предложити план УО до половине јуна.

Како би се Yu регистар ослободио домена који се не користе разговарано је о 
увођењу једнократне наплате за коришћење Yu домена у периоду од 30.9. 2008. до 
30.10.2009.године.Почетак наплате би требало да буде 30.9. Начине могуће акције 
наплате, период у коме се он прима, начин на који се накнада уплаћује РНИДС-у 
предложиће Данко Јевтовић до следеће седнице управног одбора. 

Четврта тачка: Избор комисије за избор рачунарске опреме

Управни одбор је закључио да се у избору рачунарске опреме оформи 
комисију која није повезана са понуђачима и изабрана је комисија у саставу 
Бранислав Добросављевић, Ненад Крајиновић и Бошко Радивојевић .

Задаткак комисије је да у току следеће недеље на основу пристиглих понуда изврши 
њихову процену и препоручи најповољнију понуду.

Састав комисије је усвојен једногласно.

Тачка 5. Разно

Разговарано је о репликацији сервера за РНИДСи , лиценцама за те сервере али 
нису доношени никави закључци.



 

 
Седница  је завршена у 18 сати и 30 минута.

У Београду 8.5.2008.

Записничар                                                     председник УО
Горан Миланковић                                         Чедомир Шуљагић

--------------------------                                         -----------------------
 


