
 

Записник са редовне седнице Конференције 
суоснивача 

Одржане 28. 5. 2016,  са почетком у 11,00 часова у хотелу „Holiday Inn“ у  Београду. 

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

1) "AVCOM", Београд 
Овлашћени представник: Саша Крстичевић 

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

3) "Алфа Инжењеринг", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Марковић 

4) "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад 
Овлашћени представник: Гордана Бекчић-Пјешчић  

5) "БДД Инвест Брокер", Београд 
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић 

6) Вртни центар "Биосан", Љиг 
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић 

7) "Блинк", Београд 
Овлашћени представник: Лазар Бошковић 

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

9) "CRI Domains", Београд 
Овлашћени представник: Лена Мајкић 

10) Друштво за информатику Србије, Београд 
Овлашћени представник: Наташа Ишљамовић 

11) "Е-трговина", Нови Сад 
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић 

12) „Еунет“, Београд 
Овлашћени представник: Анђелка Милеуснић 

13) "Gama Electronics", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Бухавац 

14) "Heisenbug", Београд 
Овлашћени представник: Лена Мајкић 

15) "И Нет", Београд 
Овлашћени представник: Станиша Јосић 

16) "Информатика", Београд 
Овлашћени представник: Милош Требјешанин 

17) "Интернет агенција", Београд 
Овлашћени представник: Тијана Секулић 

18) "Интернет клуб", Љиг 
Овлашћени представник: Мирко Марковић 

19) "Key IT" , Београд 
Овлашћени представник: Дејан Живковић 

20) "Madnet", Панчево 
Овлашћени представник: Вукосав Средојевић 

21) "MadWeb", Панчево 
Овлашћени представник: Стоја Илић 
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22) "Master Media Factory", Београд 
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић 

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

24) "МОНГ", Београд 
Овлашћени представник: Жаклина Кочовић 

25) "Мраз", Београд 
Овлашћени представник: Стоја Илић 

26) "Ninet Company", Ниш 
Овлашћени представник: Горан Шимбовски 

27) "NIP BIF PRESS", Београд 
Овлашћени представник: Горан Шимбовски 

28) "Опште удружење предузетника Лесковца", Лесковац 
Овлашћени представник: Гордана Бекчић 

29) "Орион телеком тим", Београд 
Овлашћени представник: Гордана Стевановић 

30) "Passer", Београд 
Овлашћени представник: Станиша Јосић 

31) "Политика а.д.", Београд 
Овлашћени представник: Душан Дингарац 

32) Привредна комора Србије, Београд 
Овлашћени представник: Владимир Ђелић 

33) "QUAD", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Бухавац 

34) "StanCo", Петровац 
Овлашћени представник: Милена Ракић 

35) "Студио ТРИД", Београд 
Овлашћени представник: Драган Сајић 

36) "TAG Media“, Београд 
Овлашћени представник: Александар Ристић 

37) "Турна Пластик", Ваљево 
Овлашћени представник: Милан Висински 

38) "Универзитетска библиотека Светозар Марковић", Београд 
Овлашћени представник: Вукосав Средојевић 

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 38 
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.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 
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ДНЕВНИ РЕД 

I. Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена 

II. Правилник о изменама Правилника о поступку решавања спорова поводом 
регистрације назива националних интернет домена 

III. Измене и допуне Правилника о избору и начину рада Статутарне комисије 

А. Измене и допуне Правилника о начину одређивања накнада 

IV. Квартални извештај УО 

V. Годишњи извештај о раду Статутарне комисије 

VI. Споразуми о сарадњи 

А. са Универзитетским теле-информатичким центром (УТИЦ) који управља 
националним интернет доменом Босне и Херцеговине (.BA) 

Б. Са Радио телевизијом Србије 

I Општи услови о регистрацији назива националних интернет 

домена 

Стефан Ковач и Дејан Ђукић, запослени у РНИДС-у представили су најзначајније новине  у овом 
документу. 
 
Лазар Бошковић је поставио питање, када се очекује почетак примене ових Општих услова, с 
обзиром на то да је почетак примене везан за одлуку коју доноси УО. 
 
Војислав Родић, председник УО је одговорио да је 17. јул 2016. могућ датум почетка примене, као 
и да се ради на припреми пратећих докумената и техничких услова. Свакако, датум који буде 
одређен биће викенд због преласка на нови софтвер за регистрацију назива домена. 
 
Жарко Птичек, члан Статутарне комисије је поставио питање око тога шта се дешава ако 
регистрант не активира назив домена и да ли у том случају треће лице може да региструје тај 
домен.  
 
Стефан Ковач је одговорио да је тај домен регистрован на регистранта, али није видљив на 
Интернету. 
 
Гордана Стевановић је поставила питање о томе ко шаље поново линк за активацију назива 
домена, уколико регистрант пропусти рок. Линк се шаље поново на захтев регистранта, 
посредством овлашћеног регистра, а РНИДС га шаље на исти начин као и први пут.  
 
Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена усвојени су ЈЕДНОГЛАСНО. 
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II Правилник о изменама Правилника о поступку решавања 

спорова поводом регистрације назива националних интернет 

домена 

Владимир Ђелић је представио предложене измене. 

Правилник о изменама Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива 
националних интернет домена је усвојен већином гласова, са 37 ЗА, 1 ПРОТИВ. 

III Измене и допуне Правилника о избору и начину рада Статутарне 

комисије 

Зоран Бухавац је представио предложене измене, као и измене акта и подтачке А. 

Измене и допуне Правилника о избору и начину рада Статутарне комисије усвојене су 
ЈЕДНОГЛАСНО 

А. Измене и допуне Правилника о начину одређивања накнада  

Измене и допуне Правилника о начину одређивања накнада су усвојене ЈЕДНОГЛАСНО. 

IV Квартални извештај УО 

Биљана Ромић Пунош је представила Квартални извештај УО.  

Драган Сајић је поставио питање где би могле да се погледају резултати анкете са скупа 
ДИДС2016, које су учесници попуњавали. 

Лазар Бошковић, који је био део организационог одбора овог скупа, је навео да је резиме тих 
анкета доступан у публикацијама РНИДС-а, али на захтев суоснивача, одбор може да достави 
резултате анкета у интегралном облику.  

V Годишњи извештај о раду Статутарне комисије 

Конференција суоснивача је примила као извештај о раду Статутарне комисије за 2015. годину. 
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VI Споразуми о сарадњи 

А. са Универзитетским теле-информатичким центром (УТИЦ) који управља 

националним интернет доменом Босне и Херцеговине (.BA) 

Б. Са Радио телевизијом Србије 

Војислав Родић је представио, као информацију, споразуме о сарадњи из ове тачке. 

Седница је завршена у 13,23 часова 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                          
Дејан Ђукић 

У Београду, 
28. 5. 2016.  

 Зоран Бухавац 

председник Конференције 
суоснивача 

Иван Минић 

заменик председника 
Конференције суоснивача  

 


