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Р Н И Д С  

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

Записник са 15. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 15. новембра 2007. године са почетком у 17 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  

Мирјана Тасић в.д.  директора 

На предлог председника Управног одбора Божидара Раденковића, чланови Управног одбора 

једногласно су усвојили следећи 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање текста огласа и расписивање конкурса за Овлашћене регистре  

3. Дискусија о условима арбитраже 

4. Арбитража 

5. Разно 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Усвајање текста огласа и расписивање конкурса за Овлашћене регистре  

Данко Јевтовић је саставио предлог текста огласа за конкурс за Овлашћене регистре. 

Текст огласа је уз одређене допуне, једногласно усвојен, и биће објављен у огласу дневног 

листа „Политика“.  

За конкурс је потребно припремити типску пријаву, и поставити је на „web“ РНИДС.  Пријава 

се шаље на office@rnids.rs и поштом на адресу Електротехничког факултета у Београду,  

Бул. Краља Александра 73. 

Na „web“-у РНИДС, 16.11.2007. до 14 часова, морају бити постављени ценовник и технички 

услови за ОР, као и форма за типску пријаву.  

Предлог је једногласно прихваћен. 

Динамика процеса расписивања конкурса за Овлашћене регистре је следећа: 
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1. Датум почетка конкурса- 16.11.2007. у 12 часова;  Завршетак- 23.11.2007 у 16 
часова. 

2. Избор ОР на састанку УО РНИДС, 23.11.2007. у 17 часова. 

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

4. Враћање потписаног Уговора са доказом о уплати 200 .rs домен/година и 
спецификацијом потребних техничких услова до 03.12.2007. 

5. Датум почетка провере техничких услова за рад ОР почиње од тренутка пријема 
уговора и уплатнице;  

6. Датум почетка регистрације- 15.12.2007. 
 

Трећа тачка: Дискусија о условима арбитраже 

Чланови УО су дискутовали о документу „Услови и поступак за избор арбитара“. Из 

документа се брише ставка – „Тренутно запослење Арбитра“.  

Одлука 1. Чланови УО су једногласно усвојили документ „Услови и поступак за избор 

арбитара“. 

Четврта тачка: Арбитража 

 

Одлука 2. Договорено је да се у току недеље од 19.11.2007.- 23.11.2007.: 

-  окончају преговори са Правним факултетом Универзитета у Београду; 

-  прикупе кандидати за арбитре за позивни конкурс; 

-  изради  процедурa  арбитраже –„work-flow“; 

-  на следећој седници УО распише позивни конкурс за арбитре. 

 

 

Пета тачка: Разно 

Мирјана Тасић је покренула питање: Превода за „web“- Организација око превођења. 

„Site“ ће преводити Ксенија-преводилац, док ће правна документа преводити Бранка 

Робертсон. 

 

 

 

Седница је окончана у 19.00  часа 
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У Београду, 15. новембра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


