
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 3 
 
Датум: 14. септембар 2006. 
 
Почетак: 18h 
 
Место: Факултет организационих наука, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Слободан Марковић, члан управног одбора 
• Ненад Крајновић, члан управног одбора 
• Марина Јовановић, заменик председника управног одбора 
• Војислав Родић, члан управног одбора 

 
Присутни без права гласа 
 

• Мирјана Тасић, в.д. директора 
 
Дневни ред 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Регистрација РНИДС – избор адвоката 
3. Усвајање одлуке о саставу делегације .yu регистра на регионалном ICANN ccTLD 

семинару у Софији 
4. Одобравање садржаја на www.rnids.nic.yu 
5. Презентација нацрта студентских елабората о садржају, визуелном идентитету и 

маркетингу будућег сајта РНИДС 
6. Друга текућа питања 

 
Одлуке 
 
03.01 Божидар Раденковић је изнео предлог да се усвоји записник са првог састанка 

управног одбора. Предлог је усвојен једногласно. 
 
03.02 Након расправе о избору адвоката који би требало да обави регистрацију фонда, 

управни одбор једногласно је одлучио да за овај посао ангажује адвоката Душана 
Стојковића из београдске адвокатске канцеларије „Микијељ, Јанковић & Богдановић“. 
Слободан Марковић је, испред управног одбора, одређен као особа за контакт са 
адвокатом и припрему неопходне документације. Божидар Раденковић је задужен да 
састави и потпише пуномоћје којим ће се Душан Стојковић овластити за обављање 
свих радњи потребних за регистрацију фонда. 

 
03.03 Слободан Марковић је упознао чланове управног одбора са детаљима првог скупа 

оператора регистара Интернет домена у региону, који ће бити одржан у организацији 
ICANN и ISOC крајем октобра у Софији. Војислав Родић предложио је да Мирјана 
Тасић и Зоран Вигњевић присуствују скупу као представници регистра .yu домена. 
Предлог је усвојен једногласно, а трошкове пута и боравка у Софији покриће ICANN 
и ISOC. 



 
03.04 Слободан Марковић је презентовао члановима управног одбора предлог садржаја 

привременог сајта РНИДС, који би требало да се налази на адреси www.rnids.nic.yu. 
Управни одбор једногласно је усвојио предложену структуру и садржај привременог 
сајта. 

 
Седница је окончана у 19h. 
 
Записник водио: Слободан Марковић 
 


