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ЗАПИСНИК 
 
са ванредне седнице Скупштине Регистра националног Интернет домена Србије,одржане 
7. децембра 2008. године,  са почетком у 11 часова у хотелу Holiday Inn у Београду. 
Седници Скупштине РНИДС су присуствовали следећи чланови са правом гласа: 
 

1. "Absolut OK" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Александар Каменковић  

2. "АгитПРОП" агенција, Београд 
Делегирани представник: Лазар Бошковић 

3. "Агенција за привредне регистре", Београд 
Делегирани представник: Бранислав Добросављевић 

4. "Altis Capital" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Бранислав Анђелић 

5. "Algotech"д.о.о.,Београд,  
Делегирани представник: Горан Бакоч 
 

6. "AVcom" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Љубиша Радивојевић 

7. "Beocity" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Владимир Чолић 

8. "Београдска отворена школа", Београд 
Делегирана представница: Тања Миловановић 

9. "Beogrid" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Богољуб Пјешчић 

10. "Беотел" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Маја Ђокић  

11. "BizNet" агенција, Београд 
Делегирани представник: Владимир Симић  



12. "Центар за развој Интернета", Београд 
Делегирани представник: Зоран Торбица  

13. "Електротехнички факултет у Београду", Београд 
Делегирани представник: Ненад Крајновић  

14. "EUnet" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Јелена Опачић 

15. "Gama Electronics" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Зоран Бухавац  

16. "GESS" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Владимир Цвејановић  

17. "I Net" а.д., Београд 
Делегирани представник: Војислав Родић 

18. "Институт Михајло Пупин", Београд 
Делегирани представник: Чедомир Шуљагић 

19. "IP Plus Studio" агенција, Београд 
Делегирани представник: Иван Петровић 

20. "IT Support" д.о.о., Лазаревац 
Делегирани представник: Вељко Марковић 

21. "Loopia" д.о.о., Ниш 
Делегирана представница: Дијана Станојевић  

22. "Madnet" д.о.о., Панчево 
Делегирани представник: Ненад Орлић 

23. "Magic" д.о.о., Нови Сад 
Делегирани представник: Борис Кецман  

24. "Mainstream" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Бошко Радивојевић 

25. "Neobee.net" д.о.о., Нови Сад 
Делегирана представница: Гордана Стевановић 

26. "Ninet" д.о.о., Ниш 
Делегирани представник: Страхиња Станковић 

27. "PCS-SezamPro On-Line" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Данко Јевтовић 



28. "Политика Новине и Магазини", Београд 
Делегирани представник: Владимир Поповић 

29. "Specihost Networks" агенција, Београд 
Делегирани представник: Горан Алексић  

30. "StanCo" д.о.о., Петровац 
Делегирани представник: Станиша Јосић 

31. "Верат" д.о.о., Београд 
Делегирана представница: Лидија Ивановић 

32. "YUBC System" а.д., Београд 
Делегирани представник: Симо Иванежа 

33. "Key IT" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Радован Остојић 

 
Од гостију Скупштини су присустовали: Проф. др Јован Радуновић, РАТЕЛ, Никола 
Марковић, Друштво за информатику Србије, Весна Пудар, Привредна комора Београда, 
Јелена Јовановић, Привредна комора Србије.  
Седници је присуствовала Мирјана Тасић, вд директора РНИДС. 
 
Симо Иванежа, председавајући Скупштине РНИДС, отворио је Пету седницу Скупштине 
РНИДС. 
 
Присутнима су се обратили Јелена Јовановић, Проф. др Јован Радуновић и Никола 
Марковић, који је уручио РНИДС захвалницу поводом 35 година постојања Друштва за 
информатику Србије.  
 
Након обраћања гостију, Мирјана Тасић, вд директора РНИДС је Овлашћеним регистрима 
уручила Овлашћења за обављање послова регистрације .rs домена. 
 
Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у 
сали налази 30 чланова Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји. 
 
Председавајући је предложио Дијану Станојевић, за коопредседавајућег. Овај предлог 
стављен је на гласање.  Скупштина је прихватила овај предлог, чланови Скупштине 
гласали су на следећи начин: ЗА: 29. 
 
За чланове верификационе комисије изабрани су Бранислав Анђелић и Војислав Родић. 
 
Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 
 
Председавајући, Симо Иванежа је упознао присутне за предложеним дневним редом. 
 



Предлог дневног реда: 
 
1.Извештај о раду Управног одбора; 
2.Извештај о раду вд директора РНИДС; 
3.План и програм рада РНИДС; 
4.Финансијски план за 2009. годину; 
5.Измене и допуне правних аката РНИДС; 
6.Избор чланова Управног одбора; 
7. Извештај скупштинске радне групе за унапренење јавности рада РНИДС. 
 
Предлог дневног реда је стављен на гласање. Чланови Скупштине једногласно су усвојили 
предложени дневни ред. 
 
Представник Беогрид д.о.о. Богољуб Пјешчић је предложио да се у дневни ред уврсти 
разрешење чланова УО, Чедомира Шуљагића и Данка Јевтовића. Чланови Скупштине 
гласали су на следећи начин: ЗА: 11, Предлог није прихваћен. 
 
1. Извештај о раду Управног одбора; 
 
Чедомир Шуљагић, председник Управног одбора је представио присутнима Извештај о 
раду УО за период између две седнице Скупштине. 
 
Скупштина је усвојила извештај, чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 29. 
 
 
2. Извештај о раду вд директора РНИДС; 
 
Мирјана Тасић, вд директора је представила присутнима Извештај о раду вд директора 
РНИДС. 
Скупштина је усвојила извештај, чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 29. 
 
3. План и програм рада РНИДС; 
 
Члан Управног одбора Бошко Радивојевић је презентовао члановима Скупштине План и 
програм рада РНИДС. 
 
- Бранислав Анђелић је истакао да је План и програм рада РНИДС уопштен и не садржи 
конкретне мере на основу којих може да се састави Акциони план, те предлаже да се ова 
тачка скине са дневног реда и за следећу седницу припреми прецизан документ. 
- Чедомир Шуљагић је прихватио критике Бранислава Анћелића и предложио да 
Скупштина не усвоји овај документ, те да се до следеће седнице састави прецизан План и 
програм рада РНИДС, са конкретним мерама на основу који ће се поступати. 
- Бранислав Добросављевић је изразио очекивање да ће Директор, УО и канцеларија 
РНИДС у наредном периоду заједничким деловањем доћи до квалитетног Плана и 
програма рада РНИДС, који ће бити презентован на следећој седници Скупштине РНИДС. 



- Слободан Марковић је навео да РНИДС не треба да има за мисију да постане водећи 
регистар на територији бивше Југославије, јер то већ јесте, него да тежи да постане водећи 
европски регистар.  
Скупштина није усвојила План и програм рада РНИДС, чланови Скупштине гласали су на 
следећи начин: ПРОТИВ: 29. 
 
4. Финансијски план за 2009. годину; 
 
Члан Управног одбора Војислав Родић је презентовао члановима Скупштине Финансијски 
план за 2009. Годину. 
 
- Зоран Торбица је поставио питање на основу које анализе је утврћен износ трошкова за 
техничку опрему за NOC и развој software-a, као и да ли је активирана постојећа опрема. 
- Ненад Крајновић је истакао да је опрема која је претходно набављена комплетно 
инсталирана и да је у функцији. 
- Ненад Орлић је истакао да документ садржи фактичке грешке, те да га не би требало 
усвојити. 
- Симо Иванежа је предложио да се техничке грешке исправе и да се документ усвоји. 
- Бранислав Анђелић је навео да уколико су збирни износи тачни, документ може да се 
усвоји. Именовани је поставио питање да ли РНИДС има податак где се налази орема за 
NOC коју је пре више година за потребе YUnic-a финансирала Агенција за развој 
информатике и Интернета Републике Србије. 
- Бранислав Добросављевић је предложио да се документ усвоји с обзиром на коначне 
износе, а да се све техничке грешке исправе. 
- Слободан Марковић, је тражио да се из табеле 1. избрише Телеком-Крњача, с обзиром да 
ће се понуде за обављање посла прикупљати јавним путем, те се унапред не може знати ко 
ће извршити посао. 
- Ненад Крајновић је истакао да опрема која је финансирана од стране Републике Србије 
за потребе YUnic, никада није испоручена. 
- Зоран Торбица је поставио питање у вези спецификације софтвера који је предложен у 
оквиру предлога буџета. 
- Мирјана Тасић је истакла да је процена у вези трошкова за софтвер слободна, на основу 
досадашњих потреба. 
- Чедомир Шуљагић је истакао да у РНИДС тренутно не постоји финансијски менаџмент, 
те се у овом моменту не може саставити прецизнији план. Неопходно је усвојити овај 
документ из процедуралних разлога јер РНИДС у супротном неће моћи да располаже 
финансијским средствима у 2009. години. 
- Ненад Орлић, је истакао да је сагласан да треба усвојити документ уколико са правне 
стране нема сметњи да се усвоји, с тим да се техничке грешке исправе. 
- Владимир Чолић је поставио питање на основу којих критеријума су креиране 
предложене плате, те да постоји ризик да се са тим средстима не могу ангажовати 
одговарајући кадрови на руководећим функцијама.  
- Слободан Марковић је навео да уколико су укупни износи тачни да би ради 
функционисања РНИДС требало усвојити план, као и да се, по потреби, следеће године 
може усвојити ребаланс буџета. 



- Зоран Торбица је истакао да паушалан план не треба усвојити, већ да РНИДС до 
усвајања прецизног плана обавља само текуће финансијске послове. 
- Симо Иванежа је истакао да се не слаже са претходним говорником да је Финанскијски 
план паушалан. 
- Чедомир Шуљагић је навео да се до свих ставки из Финансијског плана дошло на основу 
искуства и потреба из 2008. године, као и цена на тржишту те се не може рећи да је 
паушалан.  
- Ненад Орлић је предложио да се доставе амандмани на Финансијски план, те да се на тај 
начин изврши корекција документа. 
- Чедомир Шуљагић је додао да су износи исправни, је се последња колона односи на 
бруто износе и преставља помножен нето износ са бројем месеци у години, а на тај износ 
су додати порези и доприноси. 
- Председавајући је предложио да се Финансијски план усвоји у начелу. 
 
Скупштина је у начелу усвојила Финансијски план, чланови Скупштине гласали су на 
следећи начин: ЗА: 26, ПРОТИВ: 2, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
Неоходно је изршити техничку редакцију и такав Финансијски план доставити 
Скупштини. Чланови Скупштине гласали су за овај предлог на следећи начин: ЗА: 29, 
ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 1. 
 
 
5. Измене и допуне правних аката РНИДС; 
 
Бранислав Добросављевић је образложио предлог измена правних аката које доставио УО. 
 
УО РНИДС је предложио: 

- Доношење Правилника о постуку избора чланова Управног одбора РНИДС, 
 
као и следеће измене: 
Назив акта: Правила фонда РНИДС 

- У преамбули променити Одлуке о оснивању фонда у Уговор о оснивању фонда; 
- Члан 7. Додати нови став после 2. Уколико члан УО поднесе оставку, на његово 

место ступа следећи кандидат за ту функцију по ранг листи кандидата 
утврђеној приликом претходног избора за чланове УО. На овакав начин може 
бити замењена највише једна трећина састава УО. 

- Члан 10. став 1. (чланство) поред правно лице додати или предузетник 
- Члан 18. дефиниција ОР, поред правно лице додати или предузетник 

 
Назив акта: Општи услови о раду овлашћених регистара .rs домена 
 

- У преамбули променити Статут фонда у Правила фонда 
- Члан 2. Став 1. дефиниција ОР, треба поред правно лице додати или предузетник 



- Члан 19. Став 3. треба да гласи: РНИДС ће писаним путем, регуларном или 
електронском поштом, опоменути овлашћеног регистра о кршењу одредби 
уговора. 

- Члан 20. Став. 6. РНДИС променити у РНИДС. 
 

Назив акта: Правилник о почетку рада rsTLD регистра и престанку рада yuTLD 
регистра 

- У преамбули променити Статут фонда у Правила фонда 
 

Назив акта: Општи услови регистрације .rs домена 
 

- У преамбули променити Статут фонда у Правила фонда 
- Члан 4. дефиниција ОР, поред правно лице додати или предузетник 

 
Назив акта: Правилник о арбитражном поступку за решавање спорова поводом 
регистрације .rs домена  
 

-    У преамбули променити Статут фонда у Правила фонда 
 

Назив акта: Пословник о раду Скупштине РНИДС 
 

- Члан 1. поред правно лице додати или предузетник 
- Изменити члан 11. и члан 12. тако да сада гласе: 

Члан 11. 
Дневни ред седнице утврђује Скупштина на почетку заседања. 
Чланови Скупштине могу предлагати измене и допуне предложеног дневног 
реда. Сви предлози се достављају Председавајућем Скупштине, у писаној 
форми, регуларном или електронском поштом. 
Предлози за проширење дневног реда, усвајање и измену правних аката,  
разрешења и престанак функције, достављају се најкасније три дана пре 
дана одређеног за одржавање седнице Скупштине. 
При утврђивању дневног реда, Скупштина одлучује, следећим редом, о 
предлозима: 
- да се поједине тачке повуку из предлога дневног реда, 
- да се дневни ред прошири, 
- за спајање расправе, 
- за промену редоследа појединих тачака. 

 



Члан 12. 
По отварању претреса сваке тачке дневног реда седнице Скупштине, право 
да говоре по следећем редоследу и временском трајању, имају: 
- предлагач, који добија реч кад је затражи и има право да говори у трајању 
до 10 минута, с тим што ово време може поделити у два дела по 5 минута 
- за уводно излагање и завршну реч (по завршеним излагањима свих чланова 
скупштине и управног одбора); 
- чланови скупштине у трајању до 5 минута по редоследу јављања. 
- чланови управног одбора у трајању до 5 минута по редоследу јављања. 
- члан скупштине или управног одбора кога је претходни излагач директно 
поменуо има право на одговор (реплику) у трајању од 2 минута, искључиво везан 
за контекст у коме је поменут. 
 

-Бранислав Анђелић, Altis Capital doo, предложио је: 
 
Назив акта: Правила фонда РНИДС 
 
-Члан 7. став 3. Бришу се речи неограничени број пута и уместо њих умећи речи највише 
два пута узастопно. 
 
- Зоран Торбица, CRI, предложио је у писменој форми: 
 
Назив акта: Општи услови регистрације .rs домена 
 
- У члану 7. (Подаци о регистрацији .rs домена), став 5. брише се. 
-У члану 17. (Престанак регистрације .rs домена), став 1. тачка 3, речи „односно ако 
регистрант у одређеном року не достави потребне копије исправа, у смислу члана 7, став 
(5);“ бришу се. 
 
-Зоран Бухавац, је поставио питање да ли уколико се прихвати ова измена треба мењати 
још неке акте, да ли је неки домен до сада изрисан због недостатка документације и 
колики је проценат домена који нису покривени документацијом. 
-Ненад Крајиновић је навео да није реткост да регистранти достављају лажне податке о 
власнику домена, те да ово питање треба темељно размотрири. 
-Ненад Орлић је истакао да правило о брисању домена се не примењује, као и да би 
требало направити систем аутоматизације чиме би се поједноставио начин доставе 
документације. 
-Горан Миланковић, помоћник директора РНИДС је навео да према подацима од 
5.12.2008. године, 22,17% домена нема достављену комплетну документацију и може 
истог момента бити обрисано. 
-Зоран Торбица је истакао да досадашњи систем доставе документације није адекватна 
гаранција утврђивања идентитета.  
-Војислав Родић је предложио да се формира и задужи радна група како би се пронашао 
систем који би Овлашћеним регистрима олакшао начин прикупљања документације. 
-Ненад Орлић је поновио да је проблем у томе што се правило не спроводи, те да треба 
одлучити да ли ће се правило спроводити или тај правни акт променити. 



-Данко Јевтовић је истакао да изузетно велики проценат домена који немају пратећу 
документацију, и подвукао да постоји проблем с обзиром да се правила не примењују и да 
ово питање треба темељно размотрити. 
- Слободан Марковић је навео да о предлогу треба гласати с обзиром да га предлагач није 
повукао. 
-Чедомир Шуљагић је поставио питање предлагачу у вези техничких последица, ако се 
овај предлог усвоји, као да ли ће након тога у бази бити неведени било какви подаци осим 
назива домена. 
-Владимир Алексић је истакао да члан 7. Општих услова регистрације .rs домена, 
регулише ову материју, тј регистрант је дужан да достави тачне податке, као и да држи 
ажурне податке. 
-Бранислав Анђелић је предложио да почетак поступка избора чланова УО треба да 
отпочне са роком од 45 или 30 дана, а не 15 како је предложено у Правилнику о поступку 
избора чланова УО. У вези дневног реда истакао је да се предлог дневног ред  са радним 
материјалима мора достављати са позивом за седницу Скупштине. Предлачаг је 
образложио предлог који је доставио писаним путем који се односи на мандате чланова 
УО. Позвао је УО РНИДС да ради на томе како би се Скупштина проширила чланством 
које није уско везано за Интернет и Интернет провајдере. 
-Допуна Чедомир Шуљагић је у име предлагача истакао да подржава предлоге Бранислава 
Анђелића који се односе на рокове и предложио се прецизира рок за сазивање седнице 
Скупштине тако да буде најмање 30 дана од дана предвиђеног за одржавање седнице, а 
рок за достављање комплетног материјала треба да буде 15 дана од дана предвиђеног за 
одржавање седнице, чиме је извршена допуна предлога УО. 
-Измена Слободан Марковић је подржао предлог Бранислава Анђелића и у име 
предлагача кориговао рокове који се односе на поступак избора чланова УО, тако да се 
предлози са подацима о кандидатима за УО достављају најмање 30 пре одржавања 
седнице, а да се листа кандидата закључује 15 дана пре одржавања седнице. Подржао је 
предлог који се односи на Правила фонда, а којим се избор чланова УО ограничава на два 
узастопна пута. 
-Бошко Радивојевић је подржао предлог о ограничавању избора чланова УО, као и 
предлог да се прошири Скупштина, али и нагласио да је чланство у РНИДС на 
добровољној бази и да РНИДС не може директно да утиче на проширење чланства 
Скупштине. 
-Амандман Ненан Орлић је такође поржао предлог о ограничавању избора чланова УО. 
Предложио је да се у члан 7. Правила фонда РНИДС који се мења дода став: Уколико на 
овај начин буде изабрана трећина чланова УО, а након тога још један члан УО поднесе 
оставку, сазива се ванредна седница Скупштине ради избора чланова до пуног састава 
УО. 
-Ненад Крајновић је навео да по предложеној процедури може да се деси да за чланове УО 
буди изабрани кандидати који нису добили ни један глас. 
-Данко Јевтовић је истакао да је идеја предложеног решења да се не паралише рад УО 
уколико неки од чланова УО поднесе оставку. 
- Чедомир Шуљагић је поновио да идеја овог решења несметано функционисање УО у 
случају да неки од чланова поднесу оставке у периоду кад није у плану заказивање 
седнице Скупштине. 
 



Председавајући је ставио на гласање предлоге из ове тачке. 
 
Скупштина није усвојила предлог Зорана Торбице. 
Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 9, ПРОТИВ: 14, УЗДРЖАНИХ: 5. 
 
Скупштина је усвојила:  
-Правилник о постуку избора чланова Управног одбора РНИДС, са изменом коју је 
предложио Бранислав Анђелић, коју је прихватио предлагач и изменио свој предлог; 
-Предложене измене Правила фонда РНИДС које је доставио Бранислав Анђелић. 
 
Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 29, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
 
Приликом поновног утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у 
сали налази 23 чланова Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји. 
 
-Предложене измене које је доставио УО, са допуном Чедомира Шуљагића и амандманом 
Ненада Орлића. 

 
Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 23, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
 
У вези са предлогом Зорана Торбице, Скупштина је донела: 
Одлуку којом се налаже УО да формира радну групу за израду предлога модела рада са 
документацијом за регистрацију .rs домена.  
УО је дужан да Скупштини на усвајање достави Извештај радне групе и предлог измена 
према извештају са закључцима и образложењем. 
 
Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 26, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
6. Избор чланова Управног одбора 
 
Избор за два упражњена места у УО. 
 
Бошко Радивојевић је за члана УО предложио Бориса Драговића, 
Војислав Родић је предложио Јелену Опачић и Станка Стојиљковића, 
Бранислав Добросављевић је предложио Ненада Орлића, 
Ненад Орлић је предложио Зорана Бухавца 
 
Комисија за спровођење избора припремила је 27 гласачких листића, са по 5 кандидата.  
Скупштина је одлучила да се усвојени Правилник о поступку избора чланова УО 
примењије и на данашњој седници. 
Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 23, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
  
За чланове УО су изабрани Јелена Опачић и Ненад Орлић, коначна ранг листа гласи: 
1.Јелана Опачић (14 гласова), 



2. Ненад Орлић, (13 гласова) 
3. Борис Драговић (12 гласова) 
4. Зоран Бухавац (12 гласова) 
5. Станко Стојиљковић (2 гласа) 
 
За кандидате који су добили једнак број гласова редослед је утврђен жребом. 
 
 
7. Извештај скупштинске радне групе за унапренење јавности рада РНИДС 
 
Слободан Марковић је образлозио и презентирао члановима Скупштине извештај 
скупштинске радне групе за унапређење јавности рада РНИДС.  
-Војислав Родић је истакао примедбу на рад радне групе која се састоји у томе да на 
скупштинску mailing листу није пре завршног извештаја достављен ни један податак. 
-Данко Јевтовић је поставио питање да ли се радна група бавила питањем да ли учинити 
доступним податке о количини домена које су регистровали појединачни Овлашћени 
регистри. 
-Слободан Марковић је навео да је став радне групе да треба објављивати укупне податке 
о доменима, радна група се није бавила детаљима садржаним у претходном питању. 
 
Скупштина је усвојила извештај и обавезала УО да на три месеца доставља Скупштини 
извештај о реализацији препорука садржаних у извештају скупштинске радне групе. 
 
Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 29, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
 
Председавајући је закључио ванредну седницу Скупштине РНИДС у 17,30 сати. 
У Београду, 7. децембра 2008. Године 
 
 
Председавајући Скупштине РНИДС 
 
_______________ 
Симо Иванежа 
 
 
Коопредседавајући Скупштине РНИДС 
 
_________________ 
Дијана Станојевић 
 
Записник водио 
 
_____________________________________ 
Дејан Ђукић, помоћник директора РНИДС 
 


