РНИДС
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а/I,
Београд, Србија
www.rnids.rs

ЗАПИСНИК
са редовне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног
интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 24. децембра 2011. године,
са почетком у 11,15 часова у просторијама РНИДС-а, Жоржа Клемансоа 18а, Београд.
Присутни:
Овлашћени представници суоснивача са правом гласа:
1. "АгитПРОП", Београд
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
2. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
Овлашћени представник: Ирена Булат
3. "AVcom", Београд
Овлашћени представник: Жељко Милић
4. "BeotelNet-ISP", Београд
Овлашћени представник: Зоран Јовандић
5. Библиотека града Београда, Београд
Овлашћени представник: Мирко Марковић
6. Центар за развој Интернета, Београд
Овлашћени представник: Слободан Марковић
7. "CRI Domains", Београд
Овлашћени представник: Слободан Марковић
8. Друштво за информатику Србије, Београд
Овлашћени представник: Никола Марковић
9. "Е-трговина", Нови Сад
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић
10. "ЕУнет", Београд
Овлашћени представник: Горан Арсенов
11. Фонд за развој осигурања, Нови Сад
Овлашћени представник: Душан Дингарац
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12. "Gama Electronics", Београд
Овлашћени представник: Ана Маркуш
13. "I Net", Београд
Овлашћени представник: Војислав Родић
14. "Информатика", Београд
Овлашћени представник: Рашета Душан
15. ЈУ "Југословенски преглед", Београд
Овлашћени представник: Иле Ковачевић
16. "Југодата", Београд
Овлашћени представник: Данко Јевтовић
17. "Key IT", Београд
Овлашћени представник: Горан Миланковић
18. "Конект", Смедерево
Овлашћени представник: Срђан Стојковић
19. "Madnet", Панчево
Овлашћени представник: Ненад Орлић
20. "Master Media Factory", Београд
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић
21. "Mineco-Computers", Београд
Овлашћени представник: Милован Матијевић
22. "Нинет", Ниш
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
23. "Орион телеком тим", Београд
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
24. "Панет", Панчево
Овлашћени представник: Ненад Орлић
25. "Perke.net", Београд
Овлашћени представник: Зоран Перовић
26. "Политика", Београд
Овлашћени представник: Душан Дингарац
27. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд
Овлашћени представник: Душан Поповић
28. Привредна комора Србије, Београд
Овлашћени представник: Владимир Ђелић
29. "Quad", Београд
Овлашћени представник: Горан Миланковић
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30. "Рео" , Београд
Овлашћени представник: Слободан Капларевић
31. "Specihost Networks", Београд
Овлашћени представник: Горан Алексић
32. "StanCo", Петровац
Овлашћени представник: Дејан Живковић
Чланови Управног одбора:
Драгомир Васиљевић, председник УО,
Зоран Бухавац, заменик председника УО,
Наташа Радовић,
Душан Стојичевић,
Станиша Јосић,
Снежана Божић, и
Александар Павловић, чланови УО.
Вд директор:
Бранислав Анђелић
___________
Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је редовну
седницу Конференције суоснивача РНИДС-а у 11,15 часова.
Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали
налази 31 овлашћени представник суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.
Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.
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, приликом доделе гласачких палица,
председник Конференције суоснивача и менаџер правних послова РНИДС-а извршили
су проверу идентитета присутних овлашћених представника суоснивача.
Пре разматрања предлога дневног реда председник Конференције суоснивача упитао је
присутне да ли постоје примедбе на записник са седнице одржане 11. децембра 2011.
године. Нико од присутних није изнео примедбе, те је записник стављен на усвајање.
Записник са седнице Конференције суоснивача, одржане 11. децембра 2011. године
усвојен је ЈЕДНОГЛАСНО са 31 глас ЗА.
Председник Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне за предложеним
дневним редом и ставио на гласање предлог дневног реда.
___________
Предлог дневног реда:
I Усвајање Пословника о раду Конференције суоснивача
II План и програм рада и Финансијски план за 2012. годину
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a. Усвајање Плана и програма рада
б. Потврђивање Финансијског плана
III Измене и допуне важећих аката Фондације РНИДС
IV Информација о почетку регистрације ћириличког .срб домена
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД
I Усвајање Пословника о раду Конференције суоснивача
II План и програм рада и Финансијски план за 2012. годину
a. Усвајање Плана и програма рада
б. Потврђивање Финансијског плана
III Измене и допуне важећих аката Фондације РНИДС
IV Информација о почетку регистрације ћириличког .срб домена
Предлагач допуне дневног реда Зоран Перовић је повукао део својих предлога и
пристао да се, према сугестији председника Конференције суоснивача, предлог налога
Управном одбору за припрему темељне ревизије Статута и других аката РНИДС-а
разматра у оквиру тачке под редним бројем три.
ЈЕДНОГЛАСНО је предлог Налога Управном одбору за припрему темељне ревизије
Статута и других аката РНИДС-а уврштен у материјал у оквиру тачке под редним
бројем три.
___________

I
Усвајање Пословника о раду Конференције суоснивача
Војислав Родић је предложио усвајање Пословника, с тим да се задужи правна служба
да састави предлог измене члана 6. у смислу да поступак избора спроводи изборна
комисија која није састављена од председника и заменика председника Конференције
суоснивача, како је у овом предлогу Пословника.
Никола Марковић је навео да у члану 17. став 2. постоји техничка грешка, те реч
„проговара“ треба заменити са „приговара“.
Пословник о раду Конференције суоснивача усвојен је већином гласова са: 29 ЗА, 0
ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.
___________

II
План и програм рада и Финансијски план за 2012. годину
а. Усвајање Плана и програма рада
б. Потврђивање Финансијског плана
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Члан Управног одбора Душан Стојичевић је презентовао предлог Плана и програма за
2012. годину.
Вршилац дужности директора, Бранислав Анђелић је презентовао Финансијски план за
2012. годину.
У вези ове две подтачке вођена је обједињена дискусија.
Зоран Перовић је поставио питање да ли је рађена анализа тржишта у вези очекиваног
раста броја регистрованих домена према цифрама у Финансијском плану за 2012.
годину.
Бранислав Анђелић је у одговору навео да је према анализи очекивана обнова домена у
наредној години 80%, а да се очекује да ће увођење .срб домена утицати и на повећање
броја регистрованих .rs домена, као и да се очекује велико интересовање дијаспоре за
.срб домен.
Данко Јевтовић је навео да подржава овај план и додаје да је РНИДС на прекретној
тачки и да се гласањем за или против овог плана Конференција изјашњава за једну
другачију визију и начин рада. Навео да спровођењем оваквог плана организација
улази у једну фазу која долази после детињства.
Страхиња Станковић је поставио питање у вези корелације Плана и програма рада који
је презентовао Управни одбор и Финансијског плана у вези нових радних места. Навео
је да није тачно да овлашћени регистри улажу мало на маркетинг у вези .rs домена и да
би маркетинг кампање требало да буду координисане између овлашћених регистара и
РНИДС-а. Поставио је питање у вези очекиваног броја .срб домена као и на чему се
базирају та очекивања.
У вези маркетинга, Бранислав Анђелић је појаснио да овлашћеним регистрима продаја
домена није њихов примарни циљ, те из тог разлога РНИДС мора да се више бави
маркетингом, али да у Финансијском плану постоји ставка за заједничке маркетинг
активности са овлашћеним регистрима. У вези .срб домена је навео да очекује да ће
брендови који су присутни у Србији желети да заштите свој идентитет и на .срб
домену.
Страхиња Станковић је додао да је неопходно да се регистранти едукују у вези .срб
домена и да овлашћени регистри немају економски интерес када је овај домен у
питању. Додао је да овлашћени регистри имају велике трошкове у пословима продаје
.rs домена.
Бранислав Анђелић је навео, у вези питања о корелацији Плана и програма рада и
плана запошљавања нових људи, да је План и програм стратешки документ и да је за
његову реализацију неопходно да се ангажује један додатни број људи.
Станиша Јосић је навео да План и програм рада обухвата обуку овлашћених регистара
у вези .срб домена, заједнички маркетинг са овлашћеним регистрима, разматрање
набавке новог софтвера за регистрацију домена као и скупове у унутрашњости Србије.
Зоран Перовић је навео да њега у Финансијском плану брине однос трошкова и
прихода и да не би волео да трошкови неконтролисано расту. Додао је да је потребно
да повећање броја запослених кореспондира са приходима.
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Бранислав Анђелић је навео да је у плану увођење награђивања према главним
индикаторима успеха, који би се односио на поједине секторе, као и за поједина радна
места. Навео да је да, обзиром да РНИДС није профитна организација, профит не може
да буде индикатор успеха, већ евентуално број регистрованих домена.
Ненад Орлић је навео да је потребно да се, када је маркетинг у питању, спроведу
одређена истраживања, а посебно у сарадњи са овлашћеним регистрима. Постоје
бројна питања која се могу оваквим истраживањима обухватити, као што је однос броја
регистрованих .rs домена и броја генеричких домена регистрованих у Србији, ефекти
маркетинг акција и сл.
Бранислав Анђелић је подржао ову идеју и навео да би било корисно да се направи
електронска дискусиона листа овлашћених регистара за маркетинг уз помоћ које би
овлашћени регистри размењивали информације и координисали акције са РНИДС-ом.
Душан Стојичевић је навео да Управни одбор води политику РНИДС-а, док директор
реализује усвојену политику.
Војислав Родић је подсетио, у вези дискусије око интересовања за .срб домен, на
искуство Русије у којој је домен .рф постигао велики успех.
Страхиња Станковић је навео да искуство Русије није довољно употребљиво, обзиром
да русу имају само једно писмо и да скоро и да не користе светске популарне
електронске сервисе, као што су gmail, facebook. Додао је да је кампања у вези .срб
домена требала да крене знатно раније.
Душан Стојичевић је навео да не би било од користи да се раније крене у кампању за
.срб домен, обзиром да слободна регистрација овог домена креће тек након шест
месеци од почетне фазе регистрације.
Иле Ковачевић је навео да је на данашњој седници било предлога који би требали да се
нађу у ова два документа и изнео запажање да су редовне седнице на граници кворума,
док су ванредне увек са пуним кворумом и да бројни представници који су активни на
електронским листама нису данас међу присутнима.
Приликом поновног утврђивања кворума, констатовано је да се у сали налази
овлашћена представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.
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План и програм рада за 2012. годину усвојен је већином гласова са: 31 ЗА, 0
ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.
Финансијски план за 2012. годину потврђен је већином гласова са: 29 ЗА, 0 ПРОТИВ,
3 УЗДРЖАНА.
___________

III
Измене и допуне важећих аката Фондације РНИДС
На почетку ове тачке Слободан Марковић је преложио у вези са чланом 16.
Пословника о раду Конференције суоснивача да се разматрање измена Статута одложи
за наредну редовну седницу и да се наложи Управном одбору да све предлоге измена
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Статута обради укључујући и предлог налога Управном одбору за припрему темељне
ревизије Статута и других аката РНИДС-а предлагача Зорана Перовића.
Већином гласова са 29 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН одложено је разматрање измена
Статута за наредну редовну седницу Конференције суоснивача.
У оквиру ове тачке донете су измене следећих аката:
1. Одлука о измени и допуни општих услови регистрације ћириличког
интернационализованог интернет домена највишег нивоа .срб
У члану 5. овог документа додају се два поддмена, и то:
.упр.срб који је намењен органима управе Републике Србије
.ак.срб који је намењен академској мрежи Србије
Одлука је донета већином гласова са 30 ЗА, 1 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ.
2. Одлука о изменама и допунама општих услова регистрације .rs домена
Овом изменом се врши терминолошко усклађивање са Правилником о поступку за
решавање спорова поводом .rs домена.
Одлука је донета већином гласова са 30 ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ.
3. Правилник о изменама и допунама правилника о поступку за решавање
спорова поводом регистрације .rs домена
Изменама и допунама се уводи .срб домен у овај Правилник као и уређивање појединих
питања у процедури која су се у пракси показала као нефункционална.
Правилник је донет већином гласова са 30 ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ.
4. Одлука о изменама и допунама општих услова о раду овлашћених
регистара .rs домена
Овом изменом се уводи .срб домен у овај документ.
Одлука је донета већином гласова са 30 ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ.
5. Правилник о изменама и допунама правилника о почетку рада .срб LTD
регистра
Мења се члан 4. став 6. тако да се реч „бесплатно“ мења се речима „по повлашћеној
цени“.
Правилник је донет већином гласова са 30 ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ.
___________

IV
Информација о почетку регистрације ћириличког .срб домена
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Управни одбор је путем електронске листе благовремено обавестио Конференцију
суоснивача о почетку регистрације .срб домена, обзиром да се о овој теми дискутовало
у оквиру тачке два и да се нико није јавио за реч, ова тачка је закључена.
Седница је закључена у 13 сати и 59 минута.
У Београду, 24. децембар 2011. године.
Председник Конференције суоснивача
___________________
Војислав Родић
Заменик председника Конференције суоснивача
___________________
Слободан Марковић
Записник водио
_____________________________________
Дејан Ђукић, менаџер правних послова РНИДС
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