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ЗАПИСНИК 

 

 

 

са редовне седнице Скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, одржане 

18. децембра 2010. године,  са почетком у 11,00 часова у хотелу Србија у Београду. 

Седници Скупштине РНИДС су присуствовали следећи чланови са правом гласа: 

 

1. „Агенција за привредне регистре“ , Београд 

Делегирани представник: Бранислав Добросављевић 

 

2. „Агенција Е-трговина“, Нови Сад 

Делегирани представник: Војкан Васковић 

 

3. "АгитПРОП" агенција, Београд  

Делегирани представник: Лазар Бошковић 

4. "AVcom" д.о.о. Београд 

Делегирани представник:  

5. „Банкер д.о.о.“ , Ниш   

Делегирани представник: Горан Радојковић 

 

6. " Beocity“ д.о.о. Београд  

Делегирани представник: Владимир Чолић 

 

7. " Београдска отворена школа“ 

Делегирани представник: Наташа Радовић 

 

8. „BeotelNet“ , Београд 

Делегирани представник: Горан Велагић 

 

9. “Белит” д.о.о. Београд, 

 Делегирани представник: Војкан Васковић 

 

10. "Центар за развој Интернета", Београд 

Делегирани представник: Слободан Марковић  

11. „Cisco Srbija“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Сузана Радовић 

http://www.rnids.rs/


 

12. „Coming“д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Никола Селак 

 

13. "Електротехнички факултет у Београду", Београд 

Делегирани представник: Ненад Крајновић 

14. „Еtarget“д.о.о., Београд 

Делегирани представник: Властимир Чобрда, након тачке четири овлашћена Јелена 

Опачић 

 

15. "EUnet" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Јелена Опачић 

16. „Естех“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Горан Опачић 

 

17. "Gama Electronics" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Зоран Бухавац  

18. „Фонд за развој осигурања“ , Нови Сад 

Делегирани представник: Зоран Вигњевић 

 

19. "I Net" а.д. Београд 

Делегирани представник: Војислав Родић 

20. "Информатика" а.д. Београд 

Делегирани представник: Драган Цимбаљевић 

21. „Југодата“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Данко Јевтовић 

 

22. „Југословенски преглед“ , Београд 

Делегирани представник: Иле Ковачевић 

 

23. "Key IT" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Мира Тасић 

24. "Madnet" д.о.о. Панчево 

Делегирани представник: Ненад Орлић 

25. „Master Media“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Ивана Ђидић Бешић 

 

26. „Ninet Company” , Ниш 

Делегирани представник: Страхиња Станковић 

 

27. "Орион Телеком Тим" д.о.о. Нови Сад 

Делегирана представница: Снежана Божић 



28. „Панет“ д.о.о., Панчево 

Делегирани представник: Душан Панчевац 

 

29. “Привредна комора Србије“  

 Делегирани представник: Снежана Божић 

30. "StanCo" д.о.о. Петровац 

Делегирани представник: Станиша Јосић 

31. “Телеком Србија“  Београд 

 Делегирани представник: Марко Баруџија 

32. "Quad" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Војкан Васковић 

33. "YUBC System" а.д. Београд 

Делегирани представник: Симо Иванежа, након тачке два овлашћена Јелена Опачић 

 

 

Снежана Божић, председница Скупштине РНИДС, отворила је редовну седницу 

Скупштине РНИДС. 

 

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у 

сали налази 33 члана Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји. 

 

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 

 

Председница, Снежана Божић је упознала присутне за предложеним дневним редом и 

предложила да се Скупштина изјасни о дневном реду. 

 

Предлог дневног реда:  

 

1. Нацрт сарадње са Министарством за телекомуникације и информационо друштво; 

2. Информација у вези тока поступка за регулисање и увођење ћириличког домена; 

3. Разматрање предлога да се РНИДС учлани у удружење е-Развој; 

4. Усвајање финансијског плана за 2011. годину; 

4.а. предлог за измену износа накнада члановима УО, 

4.б. Извештај о статусу набавке пословног простора; 

 

5. Споразум о сарадњи са Привредном комором Србије у вези организације решавања 

спорова поводом .rs домена и усвајање новог Правилника; 

6. Измене и допуне важећих аката. 



Чланови Скупштине су једногласно усвојили предложени дневни ред. 

 

1. Нацрт сарадње са Министарством за телекомуникације и информационо друштво; 

Слободан Марковић, који је учествовао у изради нацрта Меморандума о сарадњи 

презентовао је садржај овог документа.   

 

Нацрт Меморандума о сарадњи са Министарством за телекомуникације и 

информационо друштво усвојен  је ЈЕДНОГЛАСНО. 

 

2. Информација у вези тока поступка за регулисање и увођење ћириличког домена; 

Војислав Родић, координатор радне групе за израду нацрта Правилника за регистрацију 

.срб домена известио је Скупштину о досадашњем раду радне групе, спроведеним јавним 

консултацијама и роковима за завршетак рада радне групе. 

 

Бранислав Добросављевић је додао да је питање IND-а врло актуелна тема судећи по 

интересовању за ово питање на последњем састанку ICANN. 

Страхиња Станковић је навео да је увођење поддоменског простора у .срб домен 

непотребно, као и да сматра да треба паралелно увести ћирилички и латинични IDN. 

Данко Јевтовић је навео да Скупштину РНИДС треба укључити у дискусију приликом 

израде финалне верзије нацрта аката који регулишу регистрацију .срб домена. 

 

3. Разматрање предлога да се РНИДС учлани у удружење е-Развој; 

Директор, Ненад Маринковић је образложио нацрт споразума о сарадњи са удружењем е-

Развој и предложио Скупштини да подржи сарадњу са овом организацијом. 

Скупштина је већином гласова прихватила предлог да се РНИДС учлани е-Развој. 

Чланови  Скупштине су гласали на следећи начи: 31 ЗА, 2 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ. 

4. Усвајање финансијског плана за 2011. годину; 

Ненад Маринковић, директор РНИДС, је образложио и презентовао финансијски план за 

2011. годину.  

Данко Јевтовић је навео да недостају објашњења за ставке у финансијском плану, како би 

члановима Скупштине било јасно како се дошло до износа у финансијском плану и да би 

требало да постоји писано образложење. 

Ненад Маринковић је навео да је финансијски план достављен у истој форми као и план за 

2010. годину и ако постоје примедбе на облик документа, онда треба да се уз предлог 

изнесу. 

Горан Опачић је истакао да, након што су спроводене инвестиције од значаја за 

функционисање РНИДС, треба снизити цену домена како РНИДС не би стварао профит. 

Душан Панчевац је поставио питање да ли је у финансијском плану предвиђена обука 

овлашћених регистра за регистрацију IDN-a. 

Ненан Маринковић је навео да обука овлашћених регистра предвиђена у оквиру ставке 

IDN-a. 



Иле Ковачевић је навео да РНИДС треба да искористи своју позицију и да се више 

ангажује као суорганизатор стручних форума из области интернета. 

Слободан Марковић је навео да уз табеларни финансијски план недостаје текстуални 

документ којим се прецизира на који начин ће се располагати средствима из финансијског 

плана, имајући у виду члан 10. Правила фонда који предвиђа да Скупштина усваја не само 

финансијски план, већ и план и програм рада РНИДС. 

Бранислав Добросављевић сматра да би било корисно да се усвоји пракса да се уз 

финансијки план доставља Скупштини на усвајање и план рада на наредну годину.  

 

Скупштина је већином гласова усвојила финансијски план за 2011. годину. Чланови  

Скупштине су гласали на следећи начи: 27 ЗА, 1 ПРОТИВ, 3 УЗДРЖАНИХ. 

4.а. предлог за измену износа накнада члановима УО 

 

На основу члана 14. став 5. и 6. Правила фонда Регистра националног Интернет домена 

Србије, Управни одбор је предложио Скупштини да се изврши измена накнада за рад у 

Управном одбору, тако да председник УО прима накнаду од 34.000,00 динара, нето, док 

остали чланови УО 27.200,00 динара, нето. 

 

Скупштина је већином гласова усвојила одлуку о измени износа накнада члановима УО. 

Чланови  Скупштине су гласали на следећи начи: 29 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАНИХ. 

4.б. Извештај о статусу набавке пословног простора; 

 

Директор је известио Скупштину да је закључен Уговор о купопродаји пословног 

простора у улици Жоржа Клемансоа 18а и образложио предлог да се измени финансијски 

план за 2010. годину и одобри додатних 50.000 евра ради набавке додатне просторије и 

опремања купљеног пословног простора. 

Горан Опачић је поновио да РНИДС треба да се усмери на то да цену домена учини 

доступном, уместо да купује пословни простор који ће једним делом бити неискоришћен.  

Ненад Орлић је навео да је питање пословног простора од значаја за стабилност 

организације и очување средстава. У вези цене домена је истакао да био он и даље 

инсистрирао на смањену цене домена, као што је то чинио раније, да због курсних разлика 

реална цена домена није пала 30% за време мандата овог УО. 

Наташа Радовић је истакла да је ова инвестиција начин да се заштите средства и да се не 

ради о луксузу. 

Станиша Јосић навео је да је набавка пословног простора добар начин да се осигура 

делатност организације као што је РНИДС. 

Бранислав Добросављевић је навео да се набавком додатног простора добија заокружена 

целина и квалитетан пословни простор. 

 

Скупштина је ЈЕДНОГЛАСНО усвојила предлог да одобри додатних 50.000 евра ради 

набавке додатне просторије и опремања купљеног пословног простора. 

 



5. Споразум о сарадњи са Привредном комором Србије у вези организације 

решавања спорова поводом .rs домена и усвајање новог Правилника; 

 

Дејан Ђукић, менаџер правних послова је образложио нацрт Правилника о решавању 

спорова поводом регистрације .rs домена, као и предлог Споразум о сарадњи са 

Привредном комором Србије у вези организације решавања спорова поводом .rs домена.  

Нацрт Правилника о решавању спорова поводом регистрације .rs домена је усвојен 

ЈЕДНОГЛАСНО. 

Предлог Споразума о сарадњи са Привредном комором Србије у вези организације 

решавања спорова поводом .rs домена је усвојен већином гласова са 28 ЗА 1 УЗДРЖАН 2 

ПРОТИВ. 

 

6. Измена важећих аката 

 

Дејан Ђукић, менаџер правних послова презентовао је Скупштини предлоге измена 

правних аката.   

 

Општи услови о регистрацији .rs домена  

 

Матични број за физичка лица  

- Члан 7. Став 2. Додавање матичног броја  

 

Горан Опачић је истакао да се противи увођењу матичног броја као обавезног податка за 

физичка лица и да није довољно образложено због чега је РНИДС-у тај податак потребан. 

Зоран Бухавац је подсетио да је УО својевремено формирао радну групу која је за циљ 

имала унапређење процедура и аката РНИДС, а међу закључцима радне групе био је и тај 

да је матични број најадекватнији начин за идентификацију регистранта-физичко лице. 

Ненад Крајновић је навео да, према мишљењу Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, РНИДС може да прикупља матичне бројеве 

физичких лица. Додао је да термин „разумна провера“ у актима за регистрацију .rs домена 

недовољно јасно дефинише процедуру проверу података приликом регистрације домена. 

Душан Панчевац је навео да није образложено који се проблем решава тиме што се додаје 

матични број као обавезан податак. 

Војислав Родић је навео да је циљ регистра да има тачне податке и да је то разлог због 

чека је неопходан матични број. 

Данко Јевтовић је истакао да је лично име и адреса довољан податак на основу кога 

регистар може да идентификује регистранта. 

Слободан Марковић је рекао да се подаци у бази до сада нису у пракси проверавали и да је 

матични број још један податак који се неће проверавати, и да би пре увођења обавезе 

прикупљања нових података УО требало да реализује одлуке које је донела Скупштина 

РНИДС на ранијим седницама у циљу повећања квалитета постојећих података у бази 

 

. 



Мирјана Тасић је навела да су тренутно у бази посебно унети податак за сваки домен, без 

обзира што је за неке исти регистрант, а да ће се на овај начин добити уређена база 

података. 

Горан Опачић је додао да се не постоји начин да РНИДС провери тачност унетог матичног 

броја.  

Станиша Јосић је навео, да обзиром да не постоји законска препрека за увођење матичног 

броја као обавезног податка, подржава ову измену. 

Бранислав Добросављевић је навео да треба направити јасну разлику између објављивања 

и прикупљања подата и да у добро заштићеној бази овај податак не може бити 

злоупотребљен. 

Овај предлог је усвојен већином гласова са 24 ЗА, 4 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА 

  

Општи услови о раду овлашћених регистара  

 

- Члан 4. и 20. 200 домен-година другачије формулисати:  

  У новчаном износу који утврђује Управни одбор. 

 

Страхиња Станковић је истакао да је потпуно против овог предлога и сматра да за 

стицање статуса овлашћеног регистра треба пооштрити услове, уместо смањити. 

Ненад Орлић је истакао да предлог није добро насловљен јер се не ради о смањењу  

услова, већ појашњењу услова који у овом моменту нису најјаснији јер не говоре којих је 

то 200 домена регистар дужан да региструје, нарочито уз увођење .срб домена. Истакао је 

да реч је пре свега о  томе да услов буде јасан а да је најјасније дефинисан кроз промет 

који овлашћени регистар мора да оствари.  

Слободан Марковић је навео да у члану 20. није ништа нејасно и спорно, тј. потребно је 

200 домен година да би се задржао уговор овлашћеног регистра са РНИДС. 

Војислав Родић је навео да је приликом састављања Општих услова о раду овлашћених 

регистара 200 домен година био најлогичнији за стицање статуса. 

Данко Јевтовић је навео да одређивање услова за стицање и продужење статуса 

овлашћеног регистра треба да остане у надлежности Скупштине РНИДС. 

Овај предлог је одбијен са 4 ЗА, 8 ПРОТИВ, 18 УЗДРЖАНИХ. 

 

Правила фонда 

 

Чланова са правом гласа за измену Правила фонда има 38, од којих је присуто у сали 23, 

те постоји кворум за одлучивање по овој тачки. 

 

Електронска седница Скупштине  

- Члан 6. Иза последњег става додати:  

 

„О хитним стварима које су од значаја за рад Фонда, Скупштина може да одлучује и на 

електронској седници. Електронска седница се сазива према процедури за Ванредно 

заседање Скупштине.“  

 

Овај предлог је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО 

 



- Члан 10. Став 6. Тачка 6. Брисати: доноси, мења и укида правне акте који регулиши 

регистрацију .rs домена, као и спорове у вези са .rs доменом. (надлежност Скупштине)  

- Код надлежности УО додати да даје сагласност на измене Правилника о решавању 

спорова поводом .rs домена.  

 

Овај предлог је одбијен са 6 ЗА, 11 ПРОТИВ, 6 УЗДРЖАНИХ. 

 

- Члан 22. Став 3. Тачка 7. Брисати: „арбитражне“ (терминолошка измена)  

Предлог је усвојен већином гласова са 22 ЗА, 1 ПРОТИВ. 

 

 

Председница је закључила редовну седницу Скупштине РНИДС у 16,00 сати. 

У Београду, 18. децембар 2010. године. 

 

 

Председник Скупштине 

 

___________________ 

Снежана Божић 

 

 

Записник водио 

 

_____________________________________ 

Дејан Ђукић, менаџер правних послова 

 


