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На основу члана 18. Правила фонда Регистра националног Интернет домена 

Србије, директор РНИДС 6. 9. 2010. године доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА 

ПРАВИЛНИКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЂИРИЛИЧНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА 

СРБИЈЕ 

I Формира се Радна група за израду нацрта правилника за регистрацију ћириличног 

Интернет домена Србије. За чланове Радне групе именују се: 

 

1. Војислав Родић, координатор 

2. Лазар Бошковић, члан 

3. Станиша Јосић, члан 

4. Александар Глишовић, члан 

5. Душан Стојичевић, члан 

6. Гордана Стевановић, члан 

7. Слободан Марковић, члан 

8. Дијана Тодоровић, члан 

9. Горан Опачић, члан 

10. Мирјана Тасић, члан 

11. Дејан Ђукић, члан 

 

 

II Циљ Радне групе је да састави нацрт Правилника за регистрацију ћириличног 

Интернет домена Србије и спроведе јавну расправу о њему. 

 

III Радна група ће утврдити динамику и  план рада. 

 

IV Чланови Радне групе који тренутно не примају надокнаду од РНИДС по основу 

Уговора о раду, Уговора о делу или чланства у Управном одбору, ће примити накнаду 

за рад у овој Радној групи. Висина накнаде ће бити регулисана Уговором о делу између 

чланова Радне групе и РНИДС. Чланови Радне групе ће потписати са РНИДС Уговор о 

чувању поверљивости података. 

 

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.  

 

http://www.rnids.rs/


VI Рад Радне групе ће почети даном доношења ове одлуке, а завршава се моментом 

предаје коначног извештаја, односно најдаље до 15.12.2010. године. 

 

VII Радна група је дужна да доставља директору РНИДС периодичне извештаје о раду, 

а по окончању рада, Радна група је дужна да достави коначни нацрт правилника и 

извештај о спроведеној јавној расправи. 

 

 

У Београду, 6. 9. 2010. године 

директор 

 

_____________________ 

Ненад Маринковић 

 


