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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 14. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 13. 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 УО једногласно су 

усвојили следећи 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање правилника o техничким условима за рад Овлашћених регистара (“ОР”) 

3. Расписивање конкурса за ОР 

4. Допуна ценовника РНИДС 

5. Дискусија о начину организације арбитраже 

6. Разно. 
 

Прва тачка : Усвајање записника са 13.седнице 

Записник са 13.седнице је усвојен једногласно. 

Записник са 12.седнице са допунама, је једногласно усвојен. 

Друга тачка: Усвајање правилника o техничким условима за рад ОР 

Чланови Управног одбора РНИДС су се сложили да се документ -Технички и административни 
услови за рад Овлашћених регистара .rs  домена - дискутује редом, по члановима документа. 

Након дискусије, Чланови правилника, од 1. – до 16., су са odreђеним модификацијама текста, 
једногласно прихваћени. 

У оквиру Члан-а 7. УО РНИДС је дискутовао о сигурносним мерама  заштите Web апликације и 
података. 

Одлука 1.  РНИДС ће Овлашћеним регистрима дати више сертификата са различитим обимом 

функционалности. 

Одлука 2.  Документ -Технички  и административни услови за рад Овлашћених регистара 

 .rs домена- је једногласно усвојен. 
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Трећа тачка: Расписивање конкурса за ОР 

Божидар Раденковић  је предложио да: 

� Се да предлог текст-а огласа, који треба да буде кратак; 

� Оглас треба послати на листу Скупштине и на све дискусионе листе на којима се 

дискутовало о РНИДС; 

� Текст огласа треба објавити у најјефтинијем огласу дневног листа «Политика». 

Слободан Марковић је задужен да састави текст огласа за конкурс за Овлашћене регистре. 

Божидар Раденковић је предложио да динамика процеса расписивања конкурса за ОР буде 

следећа: 

1. Датум почетка конкурса- 16.11.2007. у 12 часова;  Завршетак- 24.11.2007 у 12 часова. 

2. Избор ОР на састанку УО РНИДС, 24.11.2007. у 17 часова. 

3. Обавештавање о избору и слање потписаног Уговора ОР, 26.11.2007. 

4. Враћање потписаног Уговора са доказом о уплати 200 .рс домен/година и 
спецификацијом потребних техничких услова до 02.12.2007. 

5. Датум почетка провере техничких услова за рад ОР- 02.12.2007. ; Завршетак-14.12.2007. 

6. Датум почетка регистрације- 15.12.2007. 

 

Дискусија у вези конкурса ће се наставити на наредним седницама УО. 

 

Четврта тачка: Допуна ценовника РНИДС 

Одлука 3. УО  РНИДС је одлучио да се прихвати нова ставка ценовника РНИДС - Накнада за 

заштиту података о приватности личних података о домену-.  

Одлука 4. Одлучено је  да цена нове ставке ценовника РНИДС буде 300,00 динара годишње . 

Одлука 5. Из РНИДС ценовника брише се ставка – Обнова регистрације yu.domena. 

Одлука 6. Накнада за проверу оспособљености за обављање послова регистрације износи 

10.000 динара. 

Пета тачка: Дискусија о начину организације арбитраже 

Божидар Раденковић је предложио да се организација и спровођење послова арбитраже 

пренесе на центар за консалтинг Правног факултета у Београду.  

Остаје да се процес арбитраже по питању избора арбитара накнадно утврди. 

Пета тачка: Разно 

 

Вијислав Родић је обавестио чланове УО о разговору са Небојшом Васиљевићем, помоћником 

министра, у контексту дефинисања односа МТИД-РНИДС.  
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Божидар Радековић је дао предлог да се покрене питање „call“ центра, тј. да се дефинишу 

основни елементи „call“центра. 

 

Седница је окончана у 23.30  часа. 

У Београду, 13. новембра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


