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Записник са 34. седнице управног одбора РНИДС
Одржане 08. jула 2008. године са почетком у 18 часова.

Присутнo je 6 члановa УО: Симо Иванежа, председава УО, Војислав
Родић, Слободан Марковић, Бошко Радивојевић, Бранислав
Добросављевић, Данко Јевтовић, чланови УО
Мирјана Тасић в.д. Директора (без права гласа)
На предлог председавајућег управног одбора Симе Иванеже чланови УО
једногласно су усвојили следећи,
Дневни ред:

1. Усвајање записника са 31, 32 и 33 седнице;

2. Предлог решавања .yu домена;

3. Извештај о плановима развоја софтвера;

4. Разматрање предлога за кампању око .yu домена;

5. Предлог одлуке о продузењу резервације домена за потребе РНИДС;

6. Информација у вези УЗЗПРО;

7. Предлог одлуке о продужењу регистрације  домена  које је резервисала Република 
Србија;

8. Информација о новим ОР и раскидима уговора;

9. разно:

- Одлука о обављању правно техничке и језичке редакције текста општих аката које 
су донели      Скупштина и Управни одбор РНИДС.

- Информација о покренутом првом поступку арбитраже. 

Прва тачка: Једногласно су усвојени записници са 31. и 33. седнице, неопходно је 
извршити редакцију записника са 32. седнице и доставити Управном одбору.

Друга тачка; Одлука 1: Одлука о продужењу .yu домена

                         Одлука 2: Одлука о завршетку транзиције .yu домена



Трећа тачка:  Члан УО Слободан Марковић је образложио извештај о развоју софтвера, 
као и закључке са састанка са систем администраторима. 

Четврта тачка: Помоћник директора за односе са јавношћу, Горан Миланковић је изнео 
предлог за кампању у вези .yu домена, као и предлог сарадње који је доставило привредно 
друштво Агитпроп. 

Пета тачка: Одлука 3: Одлука о продужењу резервације .RS домена за потребе РНИДС

Шеста тачка:  Обављен  је састанак са надлежнима из УЗЗПРО, а даља сарадња ће се 
усклађивати са заједничким потребама.

Седма тачка:  Одлука  4:  Одлука  о  продужењу  резервације  .RS  домена  од  посебног 
значаја за Републику Србију

Осма тачка: Информација о новим ОР и раскидима уговора. Управном одбору поднет 
извештај о томе да привредна друштва „Паком“ д.о.о. и „Синфоника“д.о.о. више неће 
обављати послове ОР, након што буди прецизирани детаљи са привредним друштвима која 
ће преузети у надлежност домене ових ОР, УО ће бити о томе обавештен.

Девета тачка: Разно:

Одлука 5:  Одлука о обављању правно техничке и језичке редакције текста 
општих аката које су донели      Скупштина и Управни одбор РНИДС

- Информација о покренутом првом поступку арбитраже. Тужилац  Alma Media 
Interactive OY, је преко пуномоћника, адвокатске канцеларије Јанковић, Поповић, Митић 
доставио тужбу против регистранта Neticom Online д.о.о. Београд, која за предмет има 
неовлашћену регистрацију домена www.city24.rs

Седница је завршена у 20 сати и 30 минута.
У Београду 08.07.2008.

       Записничар                                                                                 председаваo УО
      Дејан Ђукић                                                                                Симо Иванежа

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

http://www.city24.rs/

