
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 11 
 
Датум: 9. октобар 2007. 
 11. октобар 2007. 
 
Почетак: 17h 
 
Место: Факултет организационих наука, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Симо Иванежа, заменик председника управног одбора 
• Слободан Марковић, члан управног одбора 
• 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 о комуникацији са Министарством за телекомуникације и информационо 

друштво поводом почетка регистрације .rs домена 
3. Разматрање предлога измена правила о регистрацији .rs домена пристиглих током 

јавне расправе 
4. Извештај в.д. директора о активностима у претходном периоду 

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

управног одбора. Предлог је усвојен једногласно. 
 
11.02 Данко Јевтовић упознао је чланове управног одбора са дописом упућеним 1. октобра 

2007. Министарству за телекомуникације и информационо друштво (МТИД) поводом 
почетка регистрације .rs домена, као и садржајем састанка који је тим поводом одржан 
5. октобра са државним секретаром Миленком Цветиновићем. На састанку у 
просторијама министарства са стране РНИДС присуствовали су Симо Иванежа, Данко 
Јевтовић и Слободан Марковић. МТИД је упознато са припремама и планираним 
роковима за почетак регистрације .rs домена. Нарочито је затражена помоћ 
министарства у састављању листе домена од посебног значаја за Републику Србију, 
као и ближе дефинисање начина регистрације домена за државне институције. На 
састанку нису донети конкретни закључци, а комуникација о покренутим темама ће 
бити настављена након што буду окончане консултације у оквиру МТИД. 

 



11.03 Слободан Марковић представио је управном одбору извештај о току јавне расправе о 
правилима регистрације .rs домена, која је одржана од 24. септембра до 8. октобра 
2007. На расправи су били 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. Након што је једногласно 
усвојен извештај о току јавне расправе, управни одбор је прешао на дискусију о 
примљеним сугестијама. После дуже расправе о сугестијама пристиглим на документ 
о Општим условима регистрације .rs домена, председник управног одбора је прекинуо 
дискусију о трећој тачки дневног реда и наставак седнице заказао за 11. октобар 2007. 

 
11.04 У наставку 11. седнице, 11. октобра 2007. настављена је трећа тачка дневног реда, 

дискусијом о предлозима измена правила о регистрацији .rs домена, примљених током 
периода јавне расправе. После дуже дискусије о предлозима измена, председник 
управног одбора ставио је на гласање измењене текстове свих докумената, који су 
једногласно усвојени. Управни одбор је задужио Слободана Марковића да припреми 
пречишћени текст свих докумената, како би били послати адвокату на коначну 
редакцију пред одржавање седнице скупштине РНИДС. 

 
11.05 Мирјана Тасић, в.д. директора, известила је чланове управног одбора да је током 

протеклог периода чланство РНИДС увећано за два нова члана: „Телеком Србија“ а.д. 
из Београда и „Absolut OK“ д.о.о. из Београда. Мирјана Тасић изложила је управном 
одбору извештај о активностима и утрошеним средствима, као и план даљих 
активности и предлог ревизије буџета. Извештај о раду, предлог плана активности и 
ревизије буџета усвојени су једногласно. 

 
Седница је окончана у 20.30h. 
 
Записник водио: Слободан Марковић 


