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Р Н И Д С  

Регистар националног 
Интернет домена Србије 
Бул. Краља Александра 73, 
Београд, Србија 
www.rnids.rs 

Записник са 12. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 30. октобра 2007. године са почетком у 20 часова на Факултету организационих 

наука. 

Присутнo je 5 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО, Чедомир Шуљагић, 

Војислав Родић, Данко Јевтовић, Звонко Цветановски. чланови УО 

На предлог председника управног одбора Божидара Раденковића, чланови Управног одбора 

једногласно су усвојили следећи 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Делегација gov.rs адресног простора 

3. Резервација домена од интереса за Републику Србију 

4. Активирање ac.rs адресног простора 

5. Дефинисање политике цена и елемената ценовника 

6. Дефинисање техничких услова за ОР 

7. Расписивање конкурса за ОР 

8. Расписивање конкурса за логотип 

9. Разно 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Делегација gov.rs адресног простора 

Божидар Раденковић је представио предлог о делегацији gov.rs домена Управи за 

заједничке послове републичких органа, која је до сада била администратор sr.gov.yu 

адресног простора. 

Предлог је усвојен једногласно. 

Одлука 1.  Чланови УО су донели одлуку да се за домен «gov.rs»  не плаћа накнада за 

делегацију и коришћење. 
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Трећа тачка: Резервација домена од интереса за Републику Србију 

Одлука 2. Одлучено је да се упути допис Управи за заједничке послове републичких 

органа у вези  резервације домена од интереса за Републику Србију.  

За допис су задужени Божидар Раденковић и Чедомир Шуљагић.
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Четврта тачка: Активирање ac.rs адресног простора 

Одлука 3. Чланови Управног одбора једногласно су одлучили да се:  

- Обустави регистрација нових ac.yu домена до окончања делегације ; 

- Омогући упис ac.rs домена за све власнике ac.yu домена, a у складу са општим 

принципима преласка на нови национални домен и правилником о транзицији. 

Пета тачка: Дефинисање политике цена и елемената ценовника 

Божидар Раденковић је предложио да се прво усвоје елементи ценовника: 

1. Регистрација једне in.rs домен/године 

2. Регистрација једне co.rs домен/године 

3. Регистрација једне .rs домен/године 

4. Потврда о регистрацији 

5. Накнада за измену података (“modify”) 

6. Накнада за брисање регистрације (“delete”) 

7. Обнова регистрације yu.domena 

8. Регистровање домена од стране РНИДС 

9. Трансфер домена 

Елементи ценовника су усвојени једногласно. 

С обзиром да седници УО не присуствују сви чланови УО и директор, Председник УО је 

предложио да одлука о износима цена за наведене елементе ценовника буде одложена за 

следећу седницу, што је једногласно прихваћено. 

Шеста тачка: Дефинисање техничких услова за ОР 

Кроз дискусију чланова УО формулисан је предлог о дефинисању техничких услова за ОР. 

Чланови УО су закључили да предложени услови нису коначна листа, већ полазна основа за 

формулисање комплетних техничких услова за ОР, па је предложен рок за допуну предлога 

до 15.11.2007. 

Предлог о року формулисања комплетних техничких услова за ОР је једногласно усвојен. 

Седма тачка: Расписивање конкурса за ОР 

Одлука 4. Одлучено је да обрада пријава за конкурс за ОР буде обављена по времену 

пријема пријаве. 

Осма тачка: Расписивање конкурса за логотип 
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Одлука 5. УО је једногласно донео одлуку да се расписивање конкурса за логотип одложи, 

оквирно до марта 2007. године. 

 

 

Девета тачка: Разно 

Божидар Раденковић је упознао чланове УО са дописом Управе за заједничке послове 

републичких органа о потреби регистрације домена predsednik.rs, parlament.rs и vlada.rs. 

Одлука 6. УО је једногласно донео одлуку о резервацији и отпочињању тест фазе 

коришћења наведених домена до стварања услова за њихову потпуну регистрацију. 

Данко Јевтовић је предложио да се заштити жиг РНИДС-а.Предлог је усвојен једногласно. 

Божидар Раденковић је предложио да се прикупе понуде за закуп интернет приступа за 

потребе реализације основних интернет сервиса РНИДС (web, mail) и потребе рада 

информационог система за ОР. Предлог је усвојен једногласно. 

Седница је окончана у 23.00 часа. 

 

 

У Београду, 30. октобра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


