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Р Н И Д С
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а/I,
Београд, Србија
rnids.rs; рнидс.срб

ЗАПИСНИК

са поновљене редовне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар 
националног интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 22. децембра 
2012. године,  са почетком у 11 часова у хотелу Москва у  Београду.

Седници Конференције суоснивача РНИДС-а су присуствовали следећи суоснивачи са 
правом гласа:

1. "Absolut OK", Београд
Овлашћени представник: Александар Каменковић

2. "АгитПРОП", Београд
Овлашћени представник: Лазар Бошковић

3. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
Овлашћени представник: Ирена Булат

4. "BeotelNet-ISP", Београд
Овлашћени представник: Данијел Фујс

5. Београдска отворена школа, Београд
Овлашћени представник: Јована Трипуновић

6. Библиотека града Београда, Београд
Овлашћени представник: Мирко Марковић

7. Центар за развој Интернета, Београд
Овлашћени представник: Слободан Марковић

8. "CRI Domains", Београд
Овлашћени представник: Слободан Марковић

9. "Coming – Computer Engineering", Београд
Овлашћени представник: Лиана Обадић

10. Друштво за информатику Србије, Београд
Овлашћени представник: Никола Марковић
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11. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
Овлашћени представник: Ненад Крајновић

12. "ЕУнет", Београд
Овлашћени представник: Иван Секуловић

13. Фонд за развој осигурања, Нови Сад
      Овлашћени представник: Војислав Родић

14. "Gama Electronics", Београд
Овлашћени представник: Марко Милуновић

15. "I Net", Београд
Овлашћени представник: Војислав Родић

16. "Информатика", Београд
Овлашћени представник: Рашета Душан

17. "Madnet", Панчево
Овлашћени представник: Ненад Орлић

18. "Master Media Factory", Београд
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић

19. "Mineco-Computers", Београд
Овлашћени представник: Милован Матијевић

20. "Опште удружење предузетника Лесковца", Лесковац
Овлашћени представник: Ирена Булат

21. "Perke.net", Београд
Овлашћени представник: Ненад Крајновић

22. "Политика", Београд
Овлашћени представник: Душан Дингарац

23. Привредна комора Србије, Београд
Овлашћени представник: Мирјана Миленковић

24. "Quad", Београд
Овлашћени представник: Горан Миланковић

25. "Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže" , Београд
     Овлашћени представник: Анђелка Милеуснић

26. "StanCo", Петровац
Овлашћени представник: Дејан Живковић

27. "Телеком Србија", Београд
            Овлашћени представник: Горан Настић

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је поновљену 
редовну седницу Конференције суоснивача РНИДС-а у 11,15 часова. 
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Констатовано је у записник да су сви који нису одређени као трајни овлашћени 
представници суоснивача доставили уредно овлашћење за учествовање у раду и 
гласање на овој седници. Увидом у личне карте, председник Конференције суоснивача 
и извршни директор за опште и правне послове РНИДС-а обавили су проверу 
идентитета лица са достављеним овлашћењима за ову седницу.

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали 
налази 25 овлашћених представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји. 

Председник Конферецније суоснивача је констатовао да је у питању поновљена 
седница, обзиром да је претходно заказана седница за 15. децембар 2012. године 
одложена због недостатка кворума, те да у складу са чланом 25. став 2. Статута 
РНИДС-а, кворум за ову седницу, чини 1/3 од укупног броја овлашћених представника 
суоснивача са правом гласа о предметном питању. 

Председник Конференције суоснивача је констатовао да је записник са претходне 
седнице, у складу са чланом 21. став 2. Пословника о раду Конференције суоснивача,
усвојен електронским путем.

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.

Председник Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне са предложеним 
дневним редом и предложио да се Конференција суоснивача изјасни о дневном реду.

ЈЕДНОГЛАСНО (са 25 присутних у том тренутку) је усвојен, следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлози аката које доноси Конференција суоснивача:
1. Техничка редакција Статута Фондације РНИДС
2. Пословник о раду Конференције суоснивача
3. Правилник о поступку избора и начину рада Статутарне комисије
4. Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена
5. Општи услови о раду овлашћених регистара назива националних интернет 

домена
6. Правилник о начину одређивања накнада

2. Предлог за учлањење РНИДС-а, као придруженог члана у  организацију IАB Serbia
3. Представљање Плана и програма рада Управног одбора за 2013. годину

I

Предлози аката које доноси Конференција суоснивача:

1. Техничка редакција Статута Фондације РНИДС

Душан Стојичевић, члан Управног одбора се у уводном излагању осврнуо на део 
предлога који је Управни одбор повукао, а односи се на назив РНИДС-а на енглеском 
језику. Известио је присутне да ће се у вези овог питања РНИДС консултовати са 
професионалним лингвистом.
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Овлашћени представник суоснивача "Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže", а који 
нема право гласа по овом питању, вратио је гласачку палицу и није учествовао у 
гласању по овом питању.

Предложене измене су усвојене ЈЕДНОГЛАСНО (са 25 присутних у том тренутку).

2. Пословник о раду Конференције суоснивача

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача је представио присутнима 
предлог Пословника о раду Конференције суоснивача и објаснио које су новине у 
односу на важећу верзију Пословника.

Пословник о раду Конференције суоснивача донет је ЈЕДНОГЛАСНО (са 26
присутних у том тренутку).

3. Правилник о поступку избора и начину рада Статутарне комисије

Зоран Бухавац, заменик председника Управног одбора је представио присутнима 
предлог и навео која су питања уређена овим актом. 

Правилник о поступку избора и начину рада Статутарне комисије донет је 
ЈЕДНОГЛАСНО (са 26 присутних у том тренутку).

4. Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове је у оквиру ове тачке 
представио измене које су извршене у Општим условима о  регистрацији назива 
националних интернет домена, као и у Општим условима о раду овлашћених регистара 
назива националних интернет домена, обзиром да су извршене, по материји, сродне 
измене.

Иван Секуловић је дао коментар у вези административног контакта, за који према 
предлогу у Општим условима о  регистрацији назива националних интернет домена
више не постоји обавеза да то буде лице из Србије, да није извршена довољна анализа 
последица које ова измена може да изазове.

Драгомир Васиљевић, је поставио питање претходном дискутанту, да ли под 
последицом сматра да послове регистрације могу да обављају и страна правна лица и 
да то питање није мењано овим предлозима аката.

Војислав Родић је навео да је предлогом Општих услова о  регистрацији назива 
националних интернет домена промењена природа права и обавеза административног 
контакта,  сада има знатно мања и ограничена права и обавезе у односу на регистранта, 
те из тог разлога више није толико битно да то лице буде са седиштем или 
пребивалиштем у Србији.

Општи услови о  регистрацији назива националних интернет домена донети су 
већином гласова са 22 ЗА; 1 ПРОТИВ; 2 УЗДРЖАНА.
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5. Општи услови о раду овлашћених регистара назива националних интернет 
домена

Представљање овог документа и дискусија о њему је обављена у оквири претходне 
подтачке.

Општи услови о раду овлашћених регистара назива националних интернет домена 
донети су већином гласова, са 21 ЗА; 0 ПРОТИВ; 4 УЗДРЖАНА.

6. Правилник о начину одређивања накнада

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача је представио предложени 
документ и образложио на који се начин дошло до предложених решења.

Ненад Орлић је навео да се противи томе што овај Правилник омогућава додатна 
плаћања члановима Управног одбора за учешће у радним групама, као и томе што овим 
актом није одређено ограничење накнада за запослене који учествују у радним групама.
Навео је да су и запослени и чланови Управног одбора за свој рад плаћени, а да се 
запосленима може платити додатни рад само ако је ван радног времена.  Исто тако,
навео је да актом треба предвидети могућност да Управни одбор може да смањи и 
другим лицима из овог Правилника накнаду, а не само члановима Управног одбора, јер 
то проистиче из тога што Управни одбор доноси Финансијски план којим је регулисан 
обим свих плаћања.

Војислав Родић је навео да питање накнада запосленима није предмет овог документа. 
Додао је да се слаже са предлогом у вези смањења накнада, али да предлог није 
достављен у року, те да не може да уђе у разматрање.

Правилник о начину одређивања накнада донет је већином гласова са 13 ЗА; 5 
ПРОТИВ; 7 УЗДРЖАН.

II

Предлог за учлањење РНИДС-а као придруженог члана у организацију IАB Serbia

Предраг Милићевић, извршни директор за развој пословања је представио предлог за 
приступање овој организацији, као и које су предности учествовања у раду ове 
организације.

Душан Стојичевић је додао да је РНИДС добио одређени пробни период у ком је 
учествовао у раду ове организације и да су у пракси потврђене предности тог учешћа.

Одлука о учлањењу РНИДС-а као придруженог члана организацији IАB Serbia, донета 
је већином гласова са 23 ЗА; 0 ПРОТИВ; 1 УЗДРЖАН.
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III

Представљање Плана и програма рада Управног одбора за 2013. годину

Драгомир Васиљевић, председник Управног одбора је презентовао нацрт Плана и 
програма рада Управног одбора за 2013. годину, а који ће Управни одбор усвојити 
након консултација са Конференцијом суоснивача. Председник Управног одбора је 
истакао кључне активности за наредну годину и позвао овлашћене представнике 
суоснивача да дају своје сугестије.

Лазар Бошковић је навео да тим РНИДС-а за маркетинг, ПР и развој пословања 
припрема стратегију комуникације и да ће, након што буде завршена коначна верзија, 
такав документ послати Управном одбору и директору РНИДС-а.

Никола Марковић је навео да одељак у вези протокола IPv6, није довољно јасан те 
треба прецизирати у ком тренутку ће РНИДС бити спреман за примену овог протокола.

Ненад Орлић је навео да би било корисно да Управни одбор приликом презентовања 
Плана за наредну годину, истовремено извештава Конференцију о степену реализације 
Плана за годину која се навршава. Поред тога поставио је питање у вези тока конкурса 
за избор директора и навео да се та активност не помиње овом нацрту Плана.

Слободан Марковић је навео да су Канцеларија и Управни одбор обавили велики посао 
у овој години, који се односи на увођење интерних процедура и корпоративног 
управљања. Навео је да подржава предложени План, али је изразио незадовољство 
тиме што још увек није изабран директор РНИДС-а са пуним мандатом и што се 
решавање питања софтвера за регистрацију назива домена одуговлачи и поставио 
питање одговорности Управног одбора. Поред тога питао је у вези DMS-а који се 
налазио у Плану за 2012. а не налази се у Плану за 2013. годину.

Драгомир Васиљевић је у одговору на питања навео да је поступак набавке софтвера за 
регистрацију назива домена поново покренут, обзиром да је раније покренути поступак 
поништен. У вези избора директора је навео, да је у питању примарна активност за крај 
2012. године, као и за почетак 2013. године, те није у нацрту Плана јер је разматрање 
тог питања у току. Поред тога, пружио је информације у вези конкурса за избор 
директора, а које се односе на број пријављених кандидата, број кандидата из ужег 
избора и у вези спроведеног тајног гласања за избор директора, када ни један од 
кандидата није добио довољан број гласова. Осврнуо се на то да Статут захтева пет 
гласова за избор директора и да у пракси није једноставно постићи ту врсту већине.

Ирена Булат је навела да се РНИДС тренутно налази у фази сазревања недавно 
уведеног корпоративног управљања и да треба све измене вршити у складу са 
установљеним процедурама, али да измену недавно донетих аката треба најпре 
темељно размотрити.

Ненад Орлић је навео да се слаже са наводима Слободана Марковића у вези 
одговорности Управног одбора из констатацију да је Управни одбор доставио добрим 
делом пресликан План у односу на прошлогодишњи.
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Зоран Бухавац је навео да је предлог који је доставио Лазар Бошковић, а у вези 
стратегије комуникације, више припада акционом плану, него стратегији, која је 
документ са дугорочним важењем и који се не мења превише често.

Након завршене дискусије и давања сугестија по овој тачки, седница је закључена у 
13,15 сати.

У Београду, 22. децембар 2012. године.

Председник Конференције суоснивача

___________________
Војислав Родић

Записник водио

_____________________________________
Дејан Ђукић, извршни директор за опште
и правне послове РНИДС


		2013-01-18T06:43:54+0100




