
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 10 
 
Датум: 30. август 2007. 

13. септембар 2007. 
21. септембар 2007. 

 
Почетак: 17h 
 
Место: Факултет организационих наука, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Симо Иванежа, заменик председника управног одбора (одсутан 21. септембра) 
• Слободан Марковић, члан управног одбора (одсутан 13. септембра) 
• Чедомир Шуљагић, 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 пакету општих аката битних за почетак рада rsTLD регистра 
4. Утврђивање периода јавне расправе о правилима регистрације .rs домена 
5. Одређивање датума одржавања ванредне седнице скупштине РНИДС 

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

управног одбора. Предлог је усвојен једногласно. 
 
10.02 Слободан Марковић представио је нацрте општих аката битних за почетак рада rsTLD 

регистра, које је израдио тим Центра за развој Интернета: Опште услове уговора о 
регистрацији .rs домена, Опште услове уговора о раду овлашћених регистара .rs 
домена, Правилник о арбитражном поступку за решавање спорова око .rs домена, 
Правилник о периоду иницијалне регистрације .rs домена и Правилник о гашењу 
регистра .yu домена. Током прве седнице размотрени су сви документи осим правила 
о иницијалном периоду регистрације .rs домена. Примедбе на поједина предложена 
решења имали су Данко Јевтовић, Звонко Цветановски, Војислав Родић, Симо 
Иванежа, Божидар Раденковић и Мирјана Тасић, који су предложили одговарајуће 
измене. После дуже дискусије о предлозима измена, председник управног одбора 
ставио је на гласање измењене текстове предлога Општих услова уговора о 
регистрацији .rs домена, Општих услова уговора о раду овлашћених регистара .rs 



домена и Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова око .rs домена. 
Ови документи усвојени су једногласно. Након усвајања ових докумената 
председавајући је прекинуо расправу о трећој тачки дневног реда и наставак седнице 
заказао за 13. септембар 2007. 

 
10.03 У наставку 10. седнице, 13. септембра 2007. настављена је трећа тачка дневног реда, 

дискусијом о периоду иницијалне регистрације .rs домена и престанку рада регистра 
.yu домена. Примедбе на поједина предложена решења имали су сви присутни, који су 
предложили одговарајуће измене. После дуже дискусије о предлозима измена, 
председник управног одбора ставио је на гласање измењени текст предлога, који је 
једногласно усвојен. Након усвајања овог документа председавајући је окончао 
расправу о трећој тачки дневног реда и наставак седнице заказао за 21. септембар 
2007. 

 
10.04 У наставку 10. седнице, 21. септембра 2007. управни одбор је донео одлуку о 

заказивању јавне расправе о предлозима кључних докумената којима ће бити 
регулисана правила регистрације .rs домена, а који су претходно уобличени и 
усвојени од стране управног одбора. Божидар Раденковић изнео је предлог да се на 
јавну расправу, у трајању од 24. септембра до 8. октобра 2007. године, ставе следећи 
документи: Општи услови уговора о регистрацији .rs домена, Општи услови о раду 
овлашћених регистара .rs домена, Правилник о арбитражном поступку за решавање 
спорова око .rs домена и Правилник о почетку рада rsTLD регистра и престанку рада 
yuTLD регистра. Војислав Родић је предложио да се на Web сајту РНИДС отвори 
посебна секција посвећена јавној расправи, са формуларом за слање конкретних 
примедби на чланове сваког предложеног документа. Слободан Марковић је 
предложио да се о предлозима додатно поведе отворена дебата на највећим домаћим 
електронским форумима, којој би присуствовали чланови управног одбора у складу са 
могућностима. Председник управног одбора ставио је на гласање све изнете предлоге, 
који су једногласно усвојени. Управни одбор одредио је Слободана Марковића за 
известиоца, који ће након расправе саставити извештај о току јавне расправе за 
управни одбор. 

 
10.05 Данко Јевтовић предложио је да након усвајања измена из јавне расправе сви 

документи буду прегледани од стране стручног лица (адвоката), пре слања на 
усвајање од стране скупштине РНИДС. Председник је ставио на гласање овај предлог, 
који је усвојен једногласно. Управни одбор задужио је в. д. директора, Мирјану Тасић, 
за спровођење ове одлуке у дело. 

 
10.06 Симо Иванежа предложио је да коначне верзије докумената о регистрацији .rs домена 

буду припремљене за разматрање и усвајање од стране скупштине РНИДС до краја 
октобра 2007. Божидар Раденковић предложио је да ванредна седница скупштине 
буде одржана 26. октобра 2007. године, уколико тај датум буде одговарао већини 
чланова скупштине. Управни одбор једногласно је усвојио овај предлог и овластио в. 
д. директора да, у сарадњи са председником скупштине, организује одржавање 
ванредне седнице скупштине РНИДС. 

 
Седница је окончана у 20h. 
 
Записник водили:  Слободан Марковић (30. августа и 21. септембра) 

Мирјана Тасић (13. септембра) 


