Записник са 285. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 16. 12. 2017. године, са почетком у 14, 30. Седници је присуствовало 6 чланова
УО:
Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Мирко Мирковић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић.
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Јована Цветковић, координатор административних и општих послова (без права гласа)
записничар на седници,
На седницу су позвани овлашћени представници суоснивача и сва лица која су суоснивачи
одредили као овлашћеног представника само за једну седницу од 16. децембра 2017.
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 284. седнице је усвојен
већином гласова са 4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА. Већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, је усвојен следећи:

Дневни ред
1)

Одговори на питања суоснивача

Прва тачка: Одговори на питања суоснивача
На почетку ове тачке председник УО је позвао присутне овлашћене представнике суоснивача да
поставе питања.
Горан Опачић, "Естех", је поставио неколико питања и предлога везано за приступање нових
суоснивача који се баве делатностима које нису директној вези са пословима које обавља РНИДС,
расподелом средстава у буџету за маркетинг и увођењем новог посла регистрације којим би се
омогућило регистрантима да одједном обнове више домена који истичу у различитим терминима.
Војислав Родић је навео да је питање у вези нових суоснивача, нешто што УО не треба да
коментарише, поготово што је један од додатних циљева из Статута РНИДС-а повећање броја
суоснивача. У одговору је и поменуо да се ускоро формира радна група ОР-ова, а која ће се бавити
питањима и предлозима ОР-ова. Милоје Секулић је додао да РНИДС треба да привуче субјекте
који су релевантни за област којом се баве, а да субјекти који не долазе редовно на седнице
Конференције суоснивача треба да сносе последице, а што је и усвојено као предлог измене
Статута. Исто тако навео је да није добро што пословни циљ повећање интернет домена није ушао

у Статут. Војислав Родић је у вези овог последњег навео да није нужно да пословни циљ буде
наведен у Статуту да би се организација тиме бавила, поготово што тако постављен циљ може да
дође у колизију са повећањем квалитета података у бази, као другим веома битним циљем. Горан
Миланковић је додао, у вези са питањем да се више назива домена продужава једновремено, да
је за такво нешто потреба промена правила регистрације. Поред тога РНИДС нема право да у
својој бази врши промену податка који се односи на датум регистрације домена.
Драган Сајић, Вртни центар "Биосан", је навео да би нови суоснивачи требали да се представе
приликом приступања РНИДС-у. Поред тога додао је да би суоснивачи требали да буду више
укључени у активности РНИДС-а. Војислав Родић је навео, а да је о томе и Статутарна комисија
дала мишљење, да УО нема основ да одбије пријем неком суоснивача уколико су испуњени
услови који су прописани Статутом.
Ненад Орлић, "Madnet", је поставио питање које се односи на то да ли постоје иницијативе чланова
УО које се односе на активности на повећању броја назива домена. У вези избора директора,
поставио је питање, због чека се УО није јасно обавезао да ће у наредној години именовати
директора. У вези са првим питањем, Војислав Родић је навео да уколико иницијатива постоји,
она би морала да буде евидентирана у записнику УО, неформални разговори и предлози нису
нешто о чему УО може да се изјашњава. Горан Миланковић је додао да тренутно постоји важећи
програм суфинансирања овлашћених регистара и према ком постоје одређене уговорне обавезе.
Чланови УО имају различите предлоге унапређења овог програма и да се ради на усаглашавању
јединственог предлога. Мирко Мирковић је додао да би ефекти рада РНИДС-а били већи, уколико
би се и суоснивачи интензивније укључили јер се тиме доприноси сагледавању сваког питања
које се разматра из више углова. У вези другог питања, Војислав Родић је навео да се у плану за
наредну годину налази да ће УО спровести конкурс за избор директора и навео да је у току
поступак избора пружаоца услуга људских ресурса, а да је изабрана адвокатска канцеларија за
пружање услуга у вези избора директора.
Зоран Бухавац, "Gama Electronics", је навео да ОР може своје пословање да прилагоди регистранту,
тако да се обнова фактурише истовремено. Исто је потврдио и Душан Стојичевић, "Gransy",
регистанту са великим бројем домена, ОР ће прилагодити издавање рачуна и обнову. У вези са
овим, Станиша Јосић, "StanCo", је навео да неки ОР-ови већ имају ову могућност. У погледу
увођења посла регистрације који би био уведен на нивоу РНИДС-а, за то би била надлежна
Конференција суоснивача и то би захтевало једну ширу расправу у смислу оправданости такве
измене.

Седница је завршена у 15:55 часова
Записник саставила: Јована Цветковић
У Београду,
16. 12. 2017.

Војислав Родић
председник УО
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