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Записник са 35. седнице управног одбора РНИДС 

Одржане 20. августа 2008. године са почетком у 17 часова. 

Присутнo je 6 члановa УО: Чедомир Шуљагић, председник УО, Симо Иванежа, Војислав 

Родић, Слободан Марковић, Бошко Радивојевић, Бранислав Добросављевић, 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 32. и 34. седнице, 

2. Дискусија о поступку избора директора РНИДС, 

3. Одлука о упићивању делегације РНИДС на регионални састанак регистара у 

Софију, који се одржава 08. и 09. Септембра. 

4. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду УО, 

5. Извештај о поступку избора логотипа РНИДС, 

6. Одлука о отварању електронског форума РНИДС, 

7. План рада у области односа са јавношћу у периоду август – октобар, 

8. Извештај о досадашњем финансијском пословању РНИДС, 

9. Извештај о активацији .AC.RS адресног простора, 

10. Извештај о регистрацији домена резервисаних за потребе државних органа и 

договор око .gov.rs, 

11. Извештај о учешћу делегације РНИДС на конференцији ICANN од 23. до 26. 

јуна у Паризу,  

12. Информација за ОР о гашењу .YU домена, 

13. Разно 

 

Прва тачка: Једногласно су усвојени записници са 32. и 34. седнице. 

Друга тачка: Усвојен је закључак, у односу 5 према 1 гласова, да је неопходно да 

понуђачи PMC, Adecco и Adegez, допуне своје понуде и да изврше презентацију понуда 

руководству РНИДС. У погледу понуде PMC, неопходно је да понуђач достави понуду на 

српском језику и да у случају спора буде надлежан суд у Београду, што се односи и на 

друге две понуде. Стручне службе РНИДС ће саставити и упутити допис понуђачима у 

ком делу је неопходно да се изврши допуна понуда. Управни одбор ће на наредној 

седници, уз пуну обавештеност директора, донети коначну одлуку у вези овог питања. 

Трећа тачка: Одлука о упићивању делегације РНИДС на регионални састанак 

регистара у Софију, који се одржава 08. и 09. Септембра. Једногласно је усвојено да 

РНИДС треба да упути своју делегацију на састанак у Софији. 

 

Четврта тачка: Једногласно је усвојена Одлука о изменама и допунама Пословника о 

раду Управног Одбора.  

 



 

 

Пета тачка: Извештај о поступку избора логотипа РНИДС, Директор РНИДС  је 

именовао чланове комисије, Одлуком о формирању Комисије за избор знака и логотипа 

РНИДС, број 346/2008, од 07.08.2008. године. Комисија је констатовала да је пристигло 95 

понуда, од тога је 6 ушло у најужи избор, Управни одбор је прихватио извештај Комисије. 

 

Шеста тачка: Одлука о отварању електронског форума РНИДС. Једногласно је 

одлучено да се одложи до даљњег доношење ове одлуке. 

 

Седма тачка: План рада у области односа са јавношћу у периоду август – октобар, 
Помоћник директора Горан Миланковић је обавестио УО досадашњем току кампање 

тачка на .yu, као и о плановима за наредни период. Закључено је да кампању треба 

фокусирати на давању изјава, саопштења и интервјуа у електронским и штампаним 

медијима, а исто тако у дневној штампи објавити и одређен број огласа. 

 

Осма тачка: Извештај о досадашњем финансијском пословању РНИДС, закључено је 

да се до следеће седнице Управном Одбору  достави финансијски извештај за првих шест 

месеци 2008. године, са структуром досадашњих трошкова.  

 

Девета тачка: Извештај о активацији .AC.RS адресног простора. Закључено да треба 

упутити допис Министарству за телекомуникације и информатичко друштво, ради 

заказивања састанка са министарком, у вези решења проблема пререгистрације из .AC.YU 

у .AC.RS домен. 

 

Десета тачка: Извештај о регистрацији домена резервисаних за потребе државних 

органа и договор око .gov.rs. До сада је регистровано 145 домена, док је један на чекању. 

С обзиром да УЗЗПРО захтева од ОР овлашћење подносиоца захтева за пререгистацију, 

неопходно са УЗЗПРО одржати састанак, како би се овај проблем формалне природе 

превазишао. Око домена gov.RS, УЗЗПРО је још увек у застоју, те треба контактирати 

УЗЗПРО и покушати да се пронађе решење у најкраћем року. 

 

Једанаеста тачка: Извештај о учешћу делегације РНИДС на конференцији ICANN од 

23. до 26. јуна у Паризу. Чланови делегације доставили су извештај у писаном облику, на 

који чланови УО нису имали примедби. 

 

Дванаеста тачка: Информација за ОР о гашењу .YU, потребно је саставити прецизно 

техничко упутство и доставити ОР. 

 

Тринаеста тачка:  Разно  - Информација у вези поступка арбитраже за домен city24.rs 

                        - Информација о броју овлашћених регистара који су сагласни 

да обављају послове продужења .yu домена.  

 

Седница је завршена у 20 сати и 20 минута. 

У Београду 20.08.2008. године 

 

       Записничар                                                                                  Председник УО 

      Дејан Ђукић                                                                                Чедомир Шуљагић 


