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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 13. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 06. новембра 2007. године са почетком у 20 часова на Факултету 

организационих наука. 

Присутнo je  6 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО; Чедомир Шуљагић, 

Војислав Родић, Данко Јевтовић, Звонко Цветановски, Слободан Марковић. 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. Ценовник РНИДС 

3. Техничке спецификације за Овлашћене регистре ( у даљем тексту „ОР“) 

4. Прихватање понуде за РНИДС интернет 

5. Дискусија о начину организације арбитраже 

6. Разно. 
 

Прва тачка : Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Ценовник РНИДС 

Усвојени елементи ценовника су : 

1. Регистрација једне in.rs домен/године - 300 динара 

2. Регистрација једне co.rs ,edu.rs, org.rs домен/године - 500 динара 

3. Регистрација једне .rs домен/године - 1500 динара 

4. Потврда о регистрацији – 1500 динaра 

5. Накнада за измену података (“modify”) - 0 динара 

6. Накнада за брисање регистрације (“delete”) - 0 динара  

7. Обнова регистрације yu.domena 

8. Регистровање домена од стране РНИДС - 8000 динара 

9. Трансфер домена – 2000 динара 
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Одлука 1.Чланови УО једногласно су одлучили  да  усвоје  ценовник. 

Трећа тачка: Техничке спецификације за ОР 

Одлука 2. Чланови УО су одлучили да се израде 2 документа:  

1. Техничко - административни услови за ОР и  

2. Техничка спецификација за ОР. 

Након дискусије о правилнику - Општи услови о раду oвлашћених регистара .rs domena-, 

дати су следећи предлози: 

Божидар Раденковић - Да се направи упутство о раду ОР у периоду транзиције, и да се 

уради ревизија постојећег документа. Слободан Марковић и Данко Јевтовић, су одређени да 

изврше ревизију документа. 

Чедомир Шуљагић -  Да се укине појам „реселера“, при чему ће РНИДС препознати 

оператере (човек или веб сајт) на ком год организационом нивоу ОР да се налазе. Предлог 

ће се даље разматрати. 

Данко Јевтовић - Да се пропише обавеза да ОР води евиденцију о својим оператерима  и 

реселерима, и њихове податке да доставља на захтев РНИДС. Предлог ће се даље 

разматрати. 

Четврта тачка: Прихватање понуде за РНИДС интернет 

Божидар Раденковић је образложио предлог о прихватању понуде за РНИДС интернет. 

Одлука 3. Чланови УО су једногласно одлучили да се прихвати понуда за РНИДС интернет. 

Пета тачка: Дискусија о начину организације арбитраже 

Божидар Раденковић је предложио да се организација и спровођење послова арбитраже 

пренесе на друго предузеће, адвокатску канцеларију, о чему би био постигнут пословни 

договор и слопљен одговарајући уговор. Слободан Марковић ће о том предлогу разговарати 

са адвокатом Душаном Стојковићем. 

Шеста тачка: Разно 

 

Чедомир Шуљагић је предложио да се размотри начин и донесу правила о о начину 

спровођења набавки. Чедомир Шуљагић је задужен да изради нацрт документа. 

Предложено је да се од oд уплата ОР, од 01.12.07.-15.12.07., пусти реклама за „start-up“, и 

да Сања Стојковић буде задужена за „Рublic Relations“. Одлука је усвојена једногласно. 

Слободан Марковић  је дао информацију о разговору са IANA-ом. 

Божидар Раденковић је предложио за ангажовање судског тумача Бранку Робертсон. 

Божидар Раденковић је дао информацију о току резервације домена за државне органе. 

Седница је окончана у 23.15  часа. 
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У Београду, 06. новембра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


