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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 20. седнице управног одбора РНИДС 

одржане 11. jануара 2008. године са почетком у 17. часова на Факултету организационих 

наука. 

Присутнo je 5 члановa УО: Божидар Раденковић, председник УО,  Војислав Родић, Чедомир 

Шуљагић, 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. План активности за почетак регистрације .rs домена  

3. Увајање листе потребних докумената за регистрацију .rs домена  

4. Разматрање Правилника о раду комисије за спорне трансфере са .yu на .rs домен 

5. Доношење одлуке о начину регистрације домена од интереса за републику Србију  

6. Доношење одлуке о износу годишње чланарине за Скупштину РНИДС  

7. Доношење одлуке о орочавању средстава РНИДС 

8. Извештај о развоју софтвера 

9. Разно 

 

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

Друга тачка: План активности за почетак регистрације .rs домена  

 

Временски рокови назначени за одређене активности у документу - Процедура за почетак 

рада .rs регистра – су промењени. Почетак регистрације .rs домена, је планиран у току прве 

недеље фебруара. 
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Одлука 1: Одлучено је да се 14. јануара пошаље обавештење Овлашћеним регистрима да ће 

се «stress test» oдржати 17.01. синхронизовано са више локација ОР.  

 

Планирана седница УО РНИДС  је 21.01. ради увида у стање постојећих активности за ОР као 

и за РНИДС. 

 

Трећа тачка: Увајање листе потребних докумената за регистрацију .rs домена 

 

Одлука 2 : Управни одбор је донео одлуку да се уз одређене допуне и измене, усвоји 

документ –Документација која се подноси приликом регистрације .rs домена-. 

 

Четврта тачка: Разматрање Правилника о раду комисије за спорне трансфере са .yu на .rs 

домен 

 

Одлука 3 : Једногласно је одлучено да се одложи усвајање Правилника о раду Комисије за 

спорне трансфере са  .yu на .rs домен, због детаљније ревизије документа. 

 

Пета тачка: Доношење одлуке о начину регистрације домена од интереса за Републику 

Србију 

 

Одлука 4: Активација резервисаних домена од интереса за Републику Србију ће се вршити 

без новчане накнаде, за период од годину дана. Активирање oвих домена вршиће  Управа за 

заједничке послове републичких органа - УЗЗПРО. 

 

Одлука 6 : На основу овлашћења од Министарства за телекомуникације и информатичко 

друштво, листу резервисаних домена формира УЗЗПРО, при чему коначну листу одобрава и 

усваја РНИДС. Накнадне захтеве за резервацију ових домена усваја и одобрава РНИДС. 

 

Шеста тачка: Доношење одлуке о износу годишње чланарине за Скупштину РНИДС  
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Одлука 8 : Једногласно је одлучено да чланарина скупштинара РНИДС за 2008. годину 

износи 12.000 динара. 

 

Седма тачка: Доношење одлуке о орочавању средстава РНИДС 

 

Одлука 9 :  Донета је одлука  да се 15% буџета РНИДС одвоји у резервни фонд, и орочи на 6 

месеци, а да се 35% од буџета орочи на 3 месеца.  

 

Осма тачка: Извештај о развоју софтвера 

 

Усмено је поднет извештај о развоју апликационог софтвера. Даља динамика рада детаљније 

је обухваћена документом из друге тачке дневног реда. 

 

Девета тачка: Разно 

 

Мирјана Тасић ће погледати пријављене веб адресе са .rs доменом од Овлашћених регистара, 

и проверити да ли је њихова намена у складу са одлуком РНИДС.  

Чланови  УО РНИДС, ће обавестити  Овлашћене регистре и нагласити им, на који начин могу 

да користе  .rs домен у периоду предрегистрације.  

 

Дат је предлог да се Овлашћени регистри подсете да ставе «name serverе»  унутар .rs 

домена.  

 

 

 

Седница је окончана у 20.00 часа 

У Београду, 11. јануара 2008. 

Записник водила  Председник Управног одбора РНИДС 

Сања Стојковић  Божидар Раденковић 
 


