
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 9 
 
Датум: 5. јул 2007. 
 
Почетак: 17h 
 
Место: Факултет организационих наука, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Слободан Марковић, члан управног одбора 
• Војислав Родић, члан управног одбора 
• Данко Јевтовић, члан управног одбора 
• Звонко Цветановски, члан управног одбора 

 
Присутни без права гласа 
 

• Мирјана Тасић, в.д. директора 
 
Дневни ред 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај в.д. директора о активностима у претходном периоду 
3. Дискусија о нацрту правила о арбитражи у споровима око .rs домена 
4. Дискусија о нацрту општих услова за рад овлашћених регистара .rs домена 

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

управног одбора. Предлог је усвојен једногласно. 
 
09.02 Мирјана Тасић, в.д. директора РНИДС, известила је чланове управног одбора да је 

током протекла два месеца чланство РНИДС увећано за четири нова члана: „Gama 
Electronics“ д.о.о. из Београда, „Magic“ д.о.о. из Новог Сада, „GESS“ д.о.о. из Београда 
и „Specihost Networks“ агенцију из Београда. Тиме се број активних чланова РНИДС 
увећао на 21. Такође, ангажован је књиговођа, који ће водити пословне књиге фонда. 
Мирјана Тасић и Слободан Марковић припремили су документе потребне за 
делегацију .rs и ределегацију .yu домена. Сви документи поднети су ICANN/IANA 
закључно са 20. јуном, о чему су обавештени чланови скупштине. Мирјана Тасић 
известила је чланове управног одбора да се на Математичком факултету у Београду 
приводи крају успостављање радног окружења за тестирање могућности софтвера за 
аутоматизовано вођење регистра .rs домена (комуникација са овлашћеним 
регистрима, WHOIS сервис, генерисање DNS зона итд). 

 
09.03 Слободан Марковић је представио основне елементе прве радне верзије правила о 

арбитражи у споровима око .rs домена, који је саставио тим Центра за развој 
Интернета, уз надзор члана управног одбора Данка Јевтовића. Примедбе на поједина 
предложена решења имали су Данко Јевтовић, Звонко Цветановски, Војислав Родић, 
Божидар Раденковић и Мирјана Тасић, који су предложили одговарајуће измене. 



После дуже дискусије, председник управног одбора ставио је на гласање измењени 
текст првог радног нацрта. Управни одбор једногласно је усвојио први радни нацрт 
правила о арбитражи у споровима око .rs домена и овластио тим Центра за развој 
Интернета да радни текст уобличи у форму нацрта правилника, који ће бити стављен 
на јавну расправу у пакету са осталим документима битним за процес будуће 
регистрације .rs домена. 

 
09.04 Слободан Марковић је представио основне елементе прве радне верзије општих 

услова за рад овлашћених регистара .rs домена, који је саставио тим Центра за развој 
Интернета, уз надзор члана управног одбора Данка Јевтовића. Примедбе на поједина 
предложена решења имали су Данко Јевтовић, Звонко Цветановски, Војислав Родић, 
Божидар Раденковић и Мирјана Тасић, који су предложили одговарајуће измене. 
После дуже дискусије, председник управног одбора ставио је на гласање измењени 
текст првог радног нацрта. Управни одбор једногласно је усвојио први радни нацрт 
општих услова за рад регистара .rs домена и овластио тим Центра за развој Интернета 
да радни текст уобличи у форму нацрта правилника, који ће бити стављен на јавну 
расправу у пакету са осталим документима битним за процес будуће регистрације .rs 
домена. 

 
Седница је окончана у 21.30h. 
 
Записник водио: Слободан Марковић 
 


