
 

Записник са редовне седнице Конференције 
суоснивача 

Одржане 16. 12. 2017,  са почетком у 11,00 часова у IN хотелу у  Београду. 

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

1) "АгитПРОП", Београд 

Овлашћени представник: Лазар Бошковић 
2) "Естех", Београд 

Овлашћени представник: Горан Опачић 
3) Електротехнички факултет 

Универзитета у Београду 
Овлашћени представник: Младен Копривица 
4) "I Net", Београд 

Овлашћени представник: Станиша Јосић 
5) "Loopia", Ниш 

Овлашћени представник: Тамара Вученовић 
6) "Орион телеком тим", Београд 

Овлашћени представник: Гордана Стевановић 
7) "StanCo", Петровац 

Овлашћени представник: Дејан Живковић 
8) "Gama Electronics", Београд 

Овлашћени представник: Зоран Бухавац 
9) "Magic", Нови Сад 

Овлашћени представник: Борис Кецман 
10) "Информатика", Београд 

Овлашћени представник: Небојша Марковић 
11) "Mainstream", Београд 

Овлашћени представник: Николина Радовановић 
12) "AVcom", Београд 

Овлашћени представник: Саша Крстичевић  
13) "Madnet", Панчево 

Овлашћени представник: Ненад Орлић 
14) "Ninet", Ниш 

Овлашћени представник: Горан Шимбовски 
15) "Key IT", Београд 

Овлашћени представник: Драгица Ковачевић  
16) "Quad", Београд 

Овлашћени представник: Андријана Максимовић 
17) "Е-трговина", Нови Сад 

Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић 
18) Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд 
Овлашћени представник: Душан Поповић 
19) "Master Media Factory", Београд 
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Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић 
20) Друштво за информатику Србије, 

Београд 
Овлашћени представник: Никола Марковић 
21) "Mineco-Computers", Београд 

Овлашћени представник: Милован Матијевић 
22) "CRI Domains", Београд 

Овлашћени представник: Иван Минић 
23) "Burek.com", Београд 

Овлашћени представник: Иван Минић 
24) "MadWeb", Панчево 

Овлашћени представник: Ненад Орлић 
25) "Тачка зарез", Београд 

Овлашћени представник: Николина Радовановић 
26) "Belit", Београд 

Овлашћени представник: Милан Висински 
27) "Опште удружење предузетника", 

Лесковац 
Овлашћени представник: Тамара Вученовић 
28) "NIP BIF PRESS", Београд 

Овлашћени представник: Марија Солдатовић 
29) "Serbia Broadband – Српске кабловске мреже", Београд 

Овлашћени представник: Оливера Трифунац 
30) "Passer“ Београд 

Овлашћени представник: Станиша Јосић 
31) "Студио ТРИД", Београд 

Овлашћени представник: Марија Солдатовић 
32) "Интернет агенција", Београд 

Овлашћени представник: Лазар Бошковић 
33) "Блинк“, Београд 

Овлашћени представник: Драгана Пешић Левић 
34) "Алфа инжењеринг“, Београд 

Овлашћени представник: Зоран Марковић 
35) "Интернет клуб“, Љиг 

Овлашћени представник: Мирко Марковић 
36) "Универзитетска библиотека Светозар 

Марковић", Београд 
Овлашћени представник: Вукосав Средојевић 
37) "Serbian Open eXchange", Београд 

Овлашћени представник: Ненад Крајновић 
38) "БДД Инвест Брокер", Београд 

Овлашћени представник: Драгица Ковачевић 
39) "Медиа Бизнис Консалтинг", Београд 

Овлашћени представник: Андријана Максимовић 
40) "Удружење за подршку развоја деце и омладине АНА", Београд 

Овлашћени представник: Небојша Велагић 
41) "Логополис Милица Вакић доо", Београд 

Овлашћени представник: Горан Велагић 
42) "Турна пластик доо", Ваљево 

Овлашћени представник: Милан Висински 
43) Вртни центар "Биосан", Љиг 

Овлашћени представник: Драган Р. Сајић 
44) "Živko Mijatović and Partners", Београд 
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Овлашћени представник: Душко Мајкић 
45) "PC.NET", Пожаревац 

Овлашћени представник: Душан Стојичевић 
46) "Gransy", Београд 

Овлашћени представник: Душан Стојичевић 
47) "Агенција DIA Consulting", Београд 

Овлашћени представник: Душица Антић Рашић 
48) "Soman PR", Петровац на Млави 

Овлашћени представник: Дејан Живковић 
49) "Удружење Е-сигурност", Београд 

Овлашћени представник: Игор Франц 

 

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је редовну седницу 
Конференције суоснивача Фондације РНИДС.  

Констатовано је за 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 руководилац сектора 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 46 
овлашћених представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.  

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.  

Већином гласова са 44 ЗА, 2 УЗДРЖАНА је усвојен следећи: 

ДНЕВНИ РЕД 

I. План и програм рада РНИДС-а за 2018. годину и информација о раду Управног одбора у 
протеклом периоду  

II. Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а  

III. Извештај екстерног ревизора  

IV. Информација о спроведеној интерној ревизији 

V. Разно 

а. Предлог измена члана 3. Статута 

б.   Предлог измена члана 4. Статута 

в.   Предлог измена члана 6. Статута 
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I План и програм рада РНИДС-а за 2018. годину и информација о 

раду Управног одбора у протеклом периоду 

Председник УО, Војислав Родић представио је План и програм рада РНИДС-а за 2018. годину и 
информацију о раду Управног одбора у протеклом периоду. Након представљања Плана и 
програма отворена је дискусија по овом питању. 

Милан Висински је поставио питање у погледу активности на усклађивању са новим 
законодавством ЕУ у погледу заштите података о личности. Исто тако питао је и у вези 
евентуалног запошљавања лица које би се у РНИДС-у бавило питањем безбедности у ИКТ-у. 

Војислав Родић је одговорио да се питање новог законодавства ЕУ прати, а поред тога ова тема 
ће бити присутна на наредном ДИДС-у. У погледу евентуалног запошљавања лица које би се у 
РНИДС-у бавило питањем безбедности у ИКТ-у, УО и директор ће размотрити то питање, сваки од 
органа у оквирима своје надлежности.   

Душан Стојичевић је поставио питање у погледу коришћења Anycast услуга. У вези избора 
директора је навео да није довољно прецизна формулација, те да треба да стоји да ће УО изабрати 
директора, уместо како сада стоји да ће покренути поступак избора. У вези одељка плана ЦЕРТ, 
поставио је питање у вези тога што стоји да ће ово питање бити унапређено и који су послови 
започети да би били унапређени. Исто, навео је да цео план није довољно прецизан, те да би га 
требало уредити како би Финансијски план могао да буде прецизнији. 

Војислав Родић је навео да РНИДС већ увелико врши функцију ЦЕРТ-а за националне домене, као 
и да је УО дао налог директору да изврши упис у регистар посебних ЦЕРТ-ова. Позвао је све 
присутне да пошаљу УО, уколико имају, коментаре, предлоге и сугестије на план за наредну 
годину.  

Ненад Орлић је дао коментар да РНИДС није ЦЕРТ као посебно правно лице, нити има посебну 
организациону целину, те тражио да се прецизира како је то РНИДС ЦЕРТ у складу са законом  и 
које су то функције ЦЕРТ-а које РНИДС обавља пошто их он не види.  

Војислав Родић је навео да у те функције спадају разни безбедносни проблеми који се дешавају у 
вези домена, као и да све послове које се баве безбедношћу и сигурношћу РНИДС већ ради. 

Ненад Орлић је навео да није добио одговор на питање које су то функције ЦЕРТ-а које се већ врше 
и скренуо пажњу да бављење безбедношћу које произилази и Закона о информационој 
безбедности није обављање функције ЦЕРТ-а. 

Горан Опачић је поставио питање у вези ЦЕРТ-а, односно због чега у плану ово питање није 
детаљније обрађено. 

Драган Јеремић је навео да ЦЕРТ није бинарно стање (0 – 1; имамо - немамо ЦЕРТ).  ЦЕРТ се 
развија, и није питање везано за хардвер или софтвер, већ је битна јачина сваке карике у ланцу 
везана за праћење, реаговање на инциденте, проактивне активности и успостављање 
координације између органа који се баве заштитом и превенцијом за различите пословне 
сегменте. Са временом ће претње по безбедност бити све веће, и да нема алтернативе већ да 
развијамо ЦЕРТ што боље умемо.  

II Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а 

Владимир Алексић и Дејан Ђукић су представили Конференцији суоснивача нацрт  Општих услова 
о раду овлашћених регистара РНИДС-а. 
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Душан Стојичевић је навео да је своје коментаре дао још приликом конференције овлашћених 
регистара пре више месеци и изразио незадовољство што је нацрт документа послат на јавну 
расправу без измена у вези са предложеним изменама.  

Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а су усвојени већином гласова са 45 ЗА, 4 
УЗДРЖАНА.  

III Извештај екстерног ревизора 

Дејан Ђукић је представио налазе екстерне ревизије.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај екстерног ревизора. 

IV Информација о спроведеној интерној ревизији 

Биљана Ромић-Пунош је информисала Конференцију суоснивача о налазима спроведене интерне 
ревизије.  

V Разно 

а. Предлог измена члана 3. Статута 

Ненад Орлић, као предлагач, је представио предлог измене овог члана, а која се односи на 
додавање активности која је усмерена на повећање броја домена. Изнео је да Србија у односу на 
неке државе ЕУ има јако мали број националних домена у односу на број становника, да у односу 
на земље региона не стојимо тако лоше и да лично сматра да постоји велики простор за раст и да 
на томе треба да се ради. 

Станиша Јосић је навео да подржава ову активност, али ова активност није нуждо да се налази у 
Статуту који је кровни акт, већ да је пре за План и програм или Стратегију РНИДС-а. 

Горан Опачић је навео да је за измене Статута потребно да постоји конкретан разлог. 

Ненад Орлић је изјавио да је до њега стигла информација да је било више иницијатива УО да се 
раде конкретни програми са циљем повећања броја домена и да је то стопирано јер је стигло 
мишљење канцеларије да је то у супротности са статутом и тражио је да се УО и канцеларија 
изјасне да ли је то тачно. Навео је да је његов предлог измене статута покушај да се реши тај 
конкретан оперативни проблем. 

Душан Стојичевић је навео да је у Плану и програму РНИДС-а током сазива УО у ком је он био члан 
било увек наведено повећање броја домена као једна од активности. 

Ивана Ђидић Бешић је навела да ово питање није нешто што треба да стоји у Статуту, већ у 
пословним актима попут плана и програма, стратегије или оперативним плановима. 
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Зоран Бухавац се осврнуо на питање отварања тржишта и дозволе да ОР-ови буду и страни 
субјекти и поставио питање предлагачу у вези његовог става по овом питању. 

Предлагач је навео да он подржава отварање тржишта са страним субјектима, с тим што то 
питање, по њему, није директно повезано са овим предлогом. 

Жарко Птичек, Статутарна комисија, је изнео став да предложена одредба није у супротности са 
Статутом и ниједним релевантним важећим прописом.  

Горан Опачић је питао за објашњење на који начин може УО да се пошаље питање у вези са 
одређеном проблематиком. 

Конференција суоснивача је ЈЕДНОГЛАСНО дала сагласност да чланови УО могу да учествују у 
дискусији по овој тачки дневног реда. 

Војислав Родић је навео да УО одлучује на седницама и на седницама формира став у вези са 
питањима која добије.  

У вези измена Статута гласају само суоснивачи са пуним правом гласа, те су остали вратили 
гласачке палице. 

Предлог измена члана 3. Статута није усвојен, резултат гласања је следећи: 3 ЗА, 18 УЗДРЖАН, 19 
ПРОТИВ.  

б.   Предлог измена члана 4. Статута 

Ненад Орлић, као предлагач, је представио предлог измене овог члана, а која се односи брисање 
активности која се односи на ЦЕРТ. Навео је да је од прве идеје за формирањем ЦЕРТ-а прошло 
три године, да је ЦЕРТ додатна делатност у статуту већ две године и три месеца али да се никаква 
конкретна активност на томе до сада није догодила. 

Драган Јеремић је навео да сматра да ће напада из области сајбер безбедности бити све више, и 
да у случају да РНИДС избаци из Статута да се бави безбедношћу домена, неко други ће се тиме 
бавити, а не РНИДС, што не би било добро.  

Милан Висински је навео су ЦЕРТ и питање интерне безбедности различите ствари.  

Ивана Ђидић Бешић је навела да се не слаже да се нека одредба сада избацује из Статута, па 
после да се поново уноси. 

Ненад Орлић је навео да постоје нови моменти од пре три дана, да је у УО донео одлуку којом је 
наложио директору да изврши упис ЦЕРТ-а, и предложио да Конференције суоснивача донесе 
одлуку којом се УО забрањује да врши упис ЦЕРТ-а у регистар РАТЕЛ-а докле год у РНИДС-у не 
постоји формиран и потпуно оперативан ЦЕРТ.  

Зоран Бухавац је навео да је процедура за то захтев 25% суоснивача за заказивање ванредне 
седнице на којој се разматра само о предложеној тачки дневног реда. 

Предлог измена члана 4. Статута није усвојен, резултат гласања је следећи: 3 ЗА, 20 ПРОТИВ, 15 
УЗДРЖАН 
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в.   Предлог измена члана 6. Статута 

Зоран Бухавац као предлагач, је представио предлог измене овог члана који се односи на пуно 
право гласа које по предлогу постаје везано за присуство на седницама.  

Ненад Орлић је поставио питање Статутарној комисији да ли је дозвољено да се ограничавају 
стечена права суоснивача, како стоји у овом предлогу. 

Жарко Птичек, Статутарна комисија, је одговорио, у зависности од тога, кад ова норма ступа на 
снагу то има ефекта на стечена права. 

Ненад Орлић је навео да је ова норма непропорционална мера, с обзиром да други органи РНИДС-
а немају овакве пенале. 

Зоран Бухавац је навео да Конференција суоснивача има контролу над УО путем механизма за 
разрешење.  

Горан Опачић је поставио питање за појашњење у вези тога шта значи више од половине 
присутности на седницама.  

Предлагач је прецизирао да уколико је било четири седнице, присуство је потребно на три.  

Ненад Орлић је поставио питање у вези разлога за овакав предлог. 

Предлагач је одговорио да је потребно да се успостави механизам који би ефикасно обезбедио 
кворум на седницама Конференције суоснивача и обезбедио несметан рад РНИДС-а. 

Дејан Живковић је навео да је предлог добар, али да је можда престрог и да ли постоји могућност 
да се ублажи. 

Станиша Јосић је поновио да услов јесте престрог, али да суоснивачи могу да пошаљу овлашћене 
представнике за једну седницу и да не би било добро да рад Конференције суоснивача буде 
блокиран услед недостатка кворума. 

На захтев Ненада Орлића, Жарко Птичек је изнео став Статутарне комисије и навео да се с 
обзиром на прелазне и завршне одредбе не дира у стечена права. Додао је да се овакво 
ограничење већ примењује код суоснивача који су у РНИДС-у краће од годину дана.  

Младен Копривица је питао да ли је разматрано да се узме у обзир оправдано одсуство. 

Предлагач је навео да овлашћење може да се достави и електронски, што олакшава за неке 
неочекиване ситуације. 

Душан Стојичевић је поставио питање како ова измена утиче на долазак на седнице. 

Предлагач је навео да ова одредба треба да предупреди да неко долази само на изборне седнице. 

Измена члана 6. Статута је усвојена већином гласова са 34 ЗА, 1 ПРОТИВ, 6 УЗДРЖАНА 

 

Седница је завршена у 14,20 часова 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                          
Дејан Ђукић 
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У Београду, 
16. 12. 2017.  

 Зоран Бухавац 

председник Конференције 
суоснивача 

Иван Минић 

заменик председника 
Конференције суоснивача  

 


