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На основу члана 18. Правила фонда Регистра националног Интернет домена
Србије, директор РНИДС 17. 2. 2010. године доноси следећу:

ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА ИЗБОР ЂИРИЛИЧНОГ ИНТЕРНЕТ
ДОМЕНА СРБИЈЕ
I Формира се Радна група за спровођење поступка јавне расправе за избор ћириличног
Интернет домена Србије. За чланове Радне групе именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оливер Суботић,
Дијана Димитријевић,
Владо Ђукановић,
Петар Кочовић,
Матијевић Милован,
Александар Спасић,
Наташа Лемајић,
Миленко Васић,
Горан Миланковић.

II Циљ Радне групе је да спроведе јавну расправу за избор ћириличног Интернет
домена Србије и поднесе РНИДС-у извештај о исходу јавне расправе. Ради реализације
наведеног циља Радна група ће у сарадњи са РНИДС формирати и пратити
електронски форум, организовати јавне скупове и путем медија упутити позив да се
што шира јавност укључи у расправу.
III Радна група ће утврдити план рада према коме ће се одвијати јавна расправа.
IV Особа испред РНИДС задужена за спровођење јавне расправе и давање
информација од значаја за поступак је Горан Миланковић, помоћник директора за
маркетинг и рад са овлашћеним регистрима и члан ове Радне групе.
V Радна група је дужна да сву комуникацију у вези рада Радне групе обавља на
састанцима Радне групе, путем електронкске листе намењене за рад ове Радне групе
или на други начин, с тим што је неопходно да сви чланови Радне групе имају
могућност приступа тој комуникацији.
VI Јавна расправа ће почети 5. марта 2010. године, а завршава се моментом предаје
коначног извештаја о предлогу ћириличног домена.

VII Радна група је дужна да доставља директору РНИДС периодичне извештаје о
реализацији циљева из плана, а по завршетку коначни извештај о спроведеној јавној
расправи, који усвоји надполовична већина од укупног броја чланова Радне групе,
најкасније до 1. јуна 2010. године.
Прилог:
- Коначни план увођења убрзаног поступка за IDN ccTLD,
- Резиме са панел дискусије „Начин вођења јавне расправе за избор ћириличног
домена Србије“
У Београду, 17. 2. 2010. године
директор

_____________________
Ненад Маринковић

