
28.10.2007. год. 

ЗАПИСНИК 

 

Са Друге ванредне седнице скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, одржане 

26.10.2007. год. од 17 часова у просторијама ИХТМ-а 

 

 

Скупштини су присуствовали следећи чланови РНИДС са правом гласа: 

 

1. Лазар Бошковић, Агит Проп 

2. Влада Чолић, BeoCity d.o.o. 

3. Тања Миловановић, Београдска Отворена Школа 

4. Радивоје Милићевић, Ивана Ковачевић, Драгољуб Некић, BeotelNet 

5. Владимир Симић, BizNet 

6. Слободан Марковић, Центар за развој Интернета (напомена: представник није 

присуствовао почетку седнице, али је учествовао у раду од друге тачке дневног реда, када 

се број присутних чланова са правом гласа подигао на 20) 

7. Ненад Крајновић, ЕТФ 

8. Бошко Радивојевић, Еунет 

9. Војислав Родић, INet 

10. Дијана Станојевић, Loopia 

11. Мирјана Тасић, Математички факултет 

12. Данко Јевтовић, PCS SezamPro Online 

13. Александар Видојевић, Sinfonika d.o.o. 

14. Станиша Јосић, StanCo d.o.o. 

15. Зоран Бухавац, Gama Electronics 

16. Владимир Цвејановић, GESS 

17. Драган Цинбаљевић, Информатика 

18. Борис Кецман, Magic 

19. Горан Алексић, Specihost Networks 

20. Игор Јецл, Телеком Србија А.Д. 

 

Записник је водио Марио Беламарић. 

 

Војислав Родић седницу започиње утврђивањем кворума. Утврђено је да је у сали присутно 19 

чланова са правом гласа, те да кворум неопходан за доношење одлука постоји. Родић присутне 

упознаје са податком да је председавајући Симо Иванежа одсутан, те ће он за потребе одржавања 

седнице вршити дужност председавајућег. Члан председништва је и Данко Јевтовић, а Родић на 

гласање ставља предлог да се за трећег члана председништва изабере Дијана Станојевић. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   19 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Усвојен је предлог председавајућег, и Дијана Станојевић је трећи члан председништва. 

 

У уводном делу, Војислав Родић присутне упознаје са досадашњим радом УО РНИДС, а затим 

прелази на усвајање Дневног реда седнице, по тачкама: 

 

1. Усвајање документа „Општи услови уговора о регистрацији .rs домена“ 



2. Усвајање документа „Општи услови уговора о раду овлашћених регистара .rs домена“ 

3. Усвајање документа „Правилник о арбитражном поступку за решавање спорова око .rs 

домена“ 

4. Усвајање документа „Правилник о почетку рада rsTLD регистра и престанку рада yuTLD 

регистра“ 

5. Усвајање текста писма о намерама за ICANN 

 

 

Дневни ред седнице је усвојен. 

 

Родић прелази на прву тачку Дневног реда, и отвара дискусију по предложеном документу. 

 

Лазар Бошковић, Агит Проп, предлаже да се у чл. 7, став 2, тачка 2, затим чл. 10, став 2, тачка 2 и 

чл. 10, став 3, тачка 2 поред речи „правно лице“ дода „или предузетник“. 

 

Владимир Симић, BizNet, има предлог по чл. 5, став 1, тачка 5. Предлаже да се уместо .in.rs 

користи .info.rs  

 

Предложено је и да се у чл. 7 став 6 иза речи „РНИДС“ дода „посредством овлашћеног регистра“. 

 

Родић на гласање ставља први предлог. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   19 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Први предлог је усвојен у измена ће бити унесена у документ из тачке 1 Дневног реда. 

 

Родић на гласање ставља други предлог. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   1 

  Против:  16 

  Уздржано: 2 

 

Други предлог није усвојен. 

 

Родић присутне моли да се изјасне о трећем предлогу. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   19 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Трећи предлог је усвојен и ова измена ће бити унета у документ из тачке 1 Дневног реда. 

 

Овим је расправа и усвајање предлога по првој тачки Дневног реда завршена и председавајући на 

гласање ставља усвајање документа. 



 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   19 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Скупштина је усвојила документ из тачке 1 Дневног реда. 

 

Председавајући прелази на следећу тачку Дневног реда, тачку 2. 

Предлог за измену садржаја документа из ове тачке дневног реда подноси Тања Миловановић, 

Београдска Отворена Школа. Она предлаже да се у чл. 15 став 2 „неће“ замени са „не сме“ . 

Уследила је расправа по овом предлогу, консултован је адвокат Душан Стојковић који је рекао да 

би употреба „не сме“ представљала дубље правно питање него садашња формулација. 

Уследила је и расправа о чл. 6 став 2, али су предлози за измену садржаја документа повучени. 

Чедомир Шуљагић, члан УО РНИДС, присутне моли да се расправа сведе на конкретне предлоге о 

изменама предложеног документа, а Мирјана Тасић додаје да ће коначни уговори између РНИДС 

и овлашћених регистара дефинисати прецизније међусобне односе две стране. 

 

Председавајући моли присутне да се изјасне да ли су сагласни да се не мења садржај чл. 15 став 2. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   16 

  Против:  3 

  Уздржано: 1 

 

Предлог Тање Миловановић није усвојен. 

 

Родић на гласање ставља усвајање документа из тачке 2 Дневног реда. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   20 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Скупштина је усвојила документ из тачке 2 Дневног реда. 

 

Председавајући прелази на следећу тачку Дневног реда, тачку 3. 

 

После краће расправе, председавајући констатује да предлога за измену садржаја документа нема, 

те ставља на гласање усвајање документа из тачке 3 Дневног реда. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   20 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Скупштина је усвојила документ из тачке 3 Дневног реда. 

 



Председавајући прелази на следећу тачку Дневног реда, тачку 4. 

 

Због потребе да се продискутује рок који је остављен од стране ICANN-a (30.09.2009. год.) до када 

би .yu домен требао да постоји, Родић на Дневни ред додаје још једну тачку, тачку 6. 

 

Председавајући на гласање ставља усвајање документа из тачке 4. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   20 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Скупштина је усвојила документ из тачке 4 Дневног реда. 

 

Председавајући прелази на следећу тачку Дневног реда, тачку 5. 

 

Родић присутне упознаје са садржајем писма о намерама за ICANN, а додатна појашњења је 

пружио Слободан Марковић.  

 

Председавајући на гласање ставља усвајање текста писма о намерама из тачке 5 Дневног реда. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   20 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Скупштина је усвојила документ из тачке 5 Дневног реда. 

 

Председавајући прелази на тачку 6 Дневног реда која је накнадно додата. 

 

Родић наглашава да је период од две године за транзицију са .yu на .rs домен прекратак, те је 

потребно формулисати став Скупштине којим би се задужио УО да продужи предвиђен период 

транзиције. 

 

Предлог је да се усвоји формулација Слободана Марковића: „ Скупштина задужује Управни 

Одбор РНИДС и органе РНИДС да у договору са ICANN обезбеди постојање .yu DNS зоне на root 

серверима у разумном периоду потребном за потпуну транзицију са .yu на .rs domen у интересу 

Интернет заједнице у Србији и стабилности функционисања глобалног Интернета.“ 

 

Родић ставља на гласање овај предлог. 

 

Скупштина је гласала на следећи начин: 

 

  За:   20 

  Против:  0 

  Уздржано: 0 

 

Скупштина је усвојила формулацију коју је сачинио Слободан Марковић. 

 

Председавајући је закључио седницу у 18 часова. 


