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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 17. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 04. децембра 2007. године са почетком у 19. часова на Факултету организационих 

наука. 

Присутнo je 7 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО,  Симо Иванежа, Војислав 

Родић, Чедомир Шуљагић, Звонко Цветановски, Данко Јевтовић, 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 коначног списка кандидата за ОР који крећу у први круг тестирања  

3. Прихватање новоприспелих пријава за ОР  

4. Регистрација домена под којим ће ОР наступати на тржишту  

5. Организација семинара за администраторе и оператере ОР 

6. Усвајање Уговора о организацији арбитражног поступка за решавање спорова поводом 

регистрације  .rs домена 

7. Усвајање листе арбитара РНИДС 

8. Доношење одлуке о располагању финансијским средствима  

9. Разно 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: Усвајање коначног списка кандидата за ОР који крећу у први круг тестирања 

Одлука1. Управни одбор је једногласно усвојио листу кандидата за ОР, који су закључно са 

даном  03.12.2007. уплатили аванс за обављање послова ОР. Ови кандидати крећу у први 

круг тестирања.                                                                                                                                               

Трећа тачка: Прихватање новоприспелих пријава за ОР  
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Одлука 2. Управни одбор је одлучио да новопристигле  пријаве за добијање статуса  

Овлашћеног регистра буду прихваћене. Новопристигле пријаве ће се обрађивати, након што 

обрада претходно пристиглих пријава за статус ОР буде завршена. 

                                                                        

Четврта тачка: Регистрација домена под којим ће ОР наступати на тржишту  

Одлука 3. Овлашћеним регистрима са којима је РНИДС склопио Уговор, доделиће се по један 

.rs домен пре почетка регистрације, који ће ОР користити до почетка регистрације .rs домена 

за потребе тестирања комплетног окружења за регистрацију. Назив домена треба да буде 

једнак имену под којим ће ОР у пословима регистрације .rs домена наступати на тржишту. ОР 

неће нудити било какве услуге својим корисницима под овим доменом, нити ће .rs домен 

користи за e-mail адресе или  web презентације корисника, до званичног почетка 

регистрације .rs домена.                     

Одлука 4. Непоштовање правила коришћења .rs домена за тестирање инфраструктуре 

повлачи тренутно брисање регистрације домена и обуставу тестирања ОР.  

 

Пета тачка: Организација семинара за администраторе и оператере ОР 

 

Прелиминарни датум  одржавања семинара је 15. децембар. Програм техничке обуке би 

обухватао, део за обуку администратора и део за обуку оператера ОР. Након похађања 

техничког дела, причало би се о процедури регистрације. Семинар би трајао око 3 часа и 30 

мин за сваку групу учесника. Сатница и место одржавања ће се утврдити накнадно. Симо 

Иванежа и Чедомир Шуљагић су задужени за обезбеђење послужења и рекламног материјала 

за учеснике семинара. 

 

Шеста тачка: Усвајање Уговора о организацији арбитражног поступка за решавање спорова 

поводом регистрације  .rs домена 

 

Одлука 5. Чланови Управног одбора су једногласно усвојили садржај Уговора о организацији 

арбитражног поступка за решавање спорова поводом регистрације . rs домена 

 

Седма тачка: Усвајање листе арбитара РНИДС 

 

Одлука 6. Управни одбор је одлучио да се на Листу арбитара РНИДС дода Дамир Окановић. 
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Одлука 7. Управни одбор је једногласно усвојио Листу арбитара РНИДС. 

 

Одлука 8. Чланови Управног одбора РНИДС су се сагласили са предлогом Проф. Др Ђорђа 

Лазина, да цене арбитражног поступка буду различите за правна и физичка лица. Цена 

арбитражног поступка за физичка лица ће бити 80.000 дин за до 3 домена по спору, а 160.000 

дин за Правна лица за до 3 домена по спору. У случају спора са преко 3 спорна домена, 

Координатор арбитраже ће предложити Управном одбору РНИДС нову цену арбитраже, при 

чему Управни одбор доноси одлуку о цени арбитраже. 

Одлука 9. На основу Уговора о oрганизацији арбитражног поступка  за решавање спорова 

поводом регистрације .rs домена, са Центром за консалтинг Правног факултета у Београду, 

РНИДС отвара нов жиро рачун за потребе арбитраже.  

 

Осма тачка: Доношење одлуке о располагању финансијским средствима  

 

Одлука 10. Чланови Управног одбора су једногласно усвојили текст Правилника о 

располагању финансијским средствима РНИДС. 

 

Вођена је дискусија око новчаних лимита који су на располагању директору, и лимита о 

којима одлучује РНИДС.  

 

Девета тачка: Разно 

 

Слободан Марковић је покренуо питање, да ли физичка лица могу регистровати домен co.rs.  

 

Одлука 11. Закључено је да намена адресног простора има обавезујући карактер.  

 

Слободан Марковић је дао предлог да се убрза израда WHOIS сервиса. 

Даља правила о доношењу потребних  докумената за WHOIS сервис, ће бити размотрена на 

наредним седницама УО РНИДС.  
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Седница је окончана у 21.15  часа 

У Београду, 04. децембра 2007. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


