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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 редовне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног 

интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 31. маја 2014. године,  са 

почетком у 11,30 часова у хотелу „Holiday Inn“ у  Београду. 

 

Седници Конференције суоснивача РНИДС су присуствовали следећи суоснивачи са 

правом гласа: 

 

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

2. "Алфа Инжењеринг", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Марковић 

 

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

 

4. "AVcom", Београд 
Овлашћени представник: Карло Бутиган-Марковић  

5. "Burek.com", Београд 
Овлашћени представник: Иван Минић 

6. "CRI Domains", Београд 
Овлашћени представник: Звонимир Томас  

7. Друштво за информатику Србије, Београд 
Овлашћени представник: Горан Миланковић 

 

8. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд 
Овлашћени представник: Ненад Крајновић 

9. "Естех", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Бухавац 

 

10. "Е-трговина", Нови Сад 
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић 

 

11. "Gama Electronics", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Бухавац  

http://www.rnids.rs/
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12. "Heisenbug", Београд 
Овлашћени представник: Звонимир Томас  

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

 

14. "Информатика", Београд 
Овлашћени представник: Владан Бранковић 

15. "Интернет клуб", Љиг 
Овлашћени представник: Мирко Марковић 

 

16. "Key IT" , Београд 

Овлашћени представник: Дејан Живковић 

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

18. "MadWeb", Панчево 
Овлашћени представник: Ненад Гргић 

19. Маркетинг агенција "Блинк", Београд 

Овлашћени представник: Драган Пешић Левић 

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

21. "Ninet Company", Ниш 
Овлашћени представник: Горан Шимбовски 

22. "NIP BIF PRESS", Београд 
Овлашћени представник: Горан Миланковић 

23. "Опште удружење предузетника Лесковца", Лесковац 
Овлашћени представник: Оливера Јовић 

24. "Орион телеком тим", Београд 
Овлашћени представник: Гордана Стевановић 

25. "Панет", Панчево 
Овкашћени представник: Ненад Гргић  

26. "Passer", Београд 
Овлашћени представник: Војислав Родић 

 

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

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

 

29. "StanCo", Петровац 
Овлашћени представник: Дејан Живковић 
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30. "Студио ТРИД", Београд 
Овлашћени представник: Братислав Крстић 

31. "Универзитетска библиотека Светозар Марковић", Београд 

Овлашћени представник: Адам Софронијевић 

Од чланова Статутарне комисије, седници су били присутни Жарко Птичек и Саша 

Левнајић. 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је редовну 

седницу Конференције суоснивача Фондације РНИДС-а.  

 

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 29 овлашћених представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.  

 

Председник Конференције суоснивача је констатовао да је записник са претходне 

седнице, у складу са чланом 23. 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 је усвојен следећи: 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Годишњи извештај о раду Управног Одбора  

2. Годишњи Извештај о раду Статутарне комисије  

3. Измене општих аката Фондације РНИДС 

a. Измене Статута  

б. Измене Пословника о раду Конференције суоснивача 

4. Етички кодекс  

5. Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена  

6. Петогодишња стратегија РНИДС-а 

7. Споразум о сарадњи са МАРнет-ом 

I 

Годишњи извештај о раду Управног Одбора 

Душан Стојичевић, председник УО је представио извештај УО за 2013. годину, који 

садржи најзначајније активности спроведене током 2013. године.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај УО за 2013. годину. 

 



4 

 

 

II 

Годишњи Извештај о раду Статутарне комисије 

Жарко Птичек, члан Статутарне комисије је представио извештај о раду овог тела за 

2013. годину.  

Констатовано је да је Конференција суоснивача примила, као информацију, Извештај 

Статутарне комисије за 2013. годину. 

III 

Измене општих аката Фондације РНИДС 

Војислав Родић је представио предлог измена Статута и Пословника Конференције 

суоснивача којима се омогућава одржавање изборне седнице у истом дану када и 

редовна или ванредна седница. Поред тога изменом Статута се врши прецизирање 

измена назива РНИДС-а на енглеском језику. 

a. Измене Статута 

На почетку ове подтачке, суоснивачи са ограниченим правом гласа су вратили своје 

гласачке палице. Утврђено је да се у сали налази 26 овлашћених представника 

суоснивача са правом гласа по овом питању. 

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојене измене и допуне Статута којим се мења члан 1. став 2. и 

Члан 13. 

б. Измене Пословника о раду Конференције суоснивача 

Како по овом питању сви имају право гласа, присутним овлашћеним представницима 

суоснивача су враћене гласачке палице, те се у сали налази 30 овлашћених 

представника суоснивача. 

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојене измене и допуне Пословника о раду Конференције 

суоснивача којим се мења члан 13. став 1. и члан 23. став 2. 

IV 

Етички кодекс 

Душан Стојичевић је представио предлог овог документа.  

Мирко Марковић је навео да је требало задржати то да суоснивачи морају да имају 

регистрован .rs и .срб назив домена.  

Зоран Бухавац је истакао значај одредбе која уређује преиспитивање статуса суоснивача 

у случају када се не присуствује на више од две седнице Конференције суоснивача. 

Поред тога, навео је треба да постоји реципроцитет, те уколико овлашћени регистар 

мора на свом сајту да истакне лого РНИДС-а, исто тако би требао и РНИДС да истакне 
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ознаке овлашћених регистара на свом сајту. Поставио је питање у вези круга лица на 

која се односи Етички кодекс. 

Жарко Птичек је поновио раније изнет став Статутарне комисије, те да у зависности од 

тежње да ли одређена норма треба да буде обавезујућа или не, та норма треба да се 

налази у Статуту или Етичком кодексу. 

Војислав Родић је навео да је Етички кодекс одређена врста става РНИДС-а према 

појединим питањима, на пример, као што је препродаја назива домена на паралелном 

тржишту.  

Етички кодекс је усвојен већином гласова са 25 ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН. 

У наставку ове тачке разматран је Правилник о политици и поступку спречавања 

сукоба интереса и примени Етичког кодекса. 

Саша Левнајић, у име Статутарне комисије је истакао да нису испуњени услови да овај 

документ буде разматран на овој седници, те да би требао да буде достављен 

Статутарној комисији ради давања мишљења. 

Већином гласова са 25 ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН усвојен је предлог Статутарне 

комисије да се овај документ не разматра на овој седници.  

V 

Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена 

Станиша Јосић је представио предлог овог документа. 

Зоран Бухавац је питао да ли је УО добио извештај у вези исхода спроведене јавне 

расправе и у вези разлога за измену рока за реализације промена на три дана. 

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојени Општи услови о регистрацији назива националних 

интернет домена. 

VI Петогодишња стратегија РНИДС-а 

Душан Стојичевић је представио радни нацрт овог документа и позвао присутне да дају 

свој допринос у виду коментара и сугестија на предложени нацрт. Навео је да ће у вези 

овог документа бити спроведене јавне консултације. 

Горан Миланковић је навео да јавна расправа мора да буде боље организована, као и да 

се о исходу јавне расправе извести Конференција суоснивача. 
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VII 

Споразум о сарадњи са МАРнет-ом 

Констатовано је да је Конференција суоснивача примила информацију о вези овог 

Споразума. 

Седница је закључена у 13, 32 сати. 

 

У Београду, 31. мај 2014. године. 

 

 

Председник Конференције суоснивача 

 

___________________ 

Војислав Родић 

 

Заменик председника Конференције суоснивача  

___________________ 

Горан Миланковић 

 

Записник водио 

 

_____________________________________ 

Дејан Ђукић, руководилац сектора за 

опште и правне послове РНИДС 

 


