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ЗАПИСНИК 
 
са редовне седнице Скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, одржане 
28. фебруара 2009. године,  са почетком у 11 часова у хотелу Holiday Inn у Београду. 
Седници Скупштине РНИДС су присуствовали следећи чланови са правом гласа: 
 

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

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

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

4. "Algotech"д.о.о.,Београд,  
Делегирани представник: Милан Манојловић 
 

5. “Белит” д.о.о.Београд, 
 Делегирани представник: Војкан Васковић 
 

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: Ивана Трипуновић 

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

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

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

12. "EUnet" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Јелена Опачић 
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13. "Gama Electronics" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Зоран Бухавац  

14. "GESS" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Ненад Лазаревић  

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

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

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

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

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

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

21. "Ninet" д.о.о., Ниш 
Делегирани представник: Мирковић Мирко 

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

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

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

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

26. "Key IT" д.о.о., Београд 
Делегирани представник: Мирослав Лутовац 

27.  “Привредна комора Србије“  
Делегирани представник: Снежана Божић Малешевић 

“Телеком Србија“ а.д. Београд 
Делегирани представник: Горан Настић 

 
Седници је присуствовао Зоран Перовић, директор РНИДС. 
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Симо Иванежа, председавајући Скупштине РНИДС, отворио је Шесту седницу 
Скупштине РНИДС. 
 
На почетку седнице Скупштина је сходно члану 10. Правила фонда РНИДС, верификовала 
истек чланства следећим члановима Скупштине:  

1. BizNet, д.о.о 
2. 3DNet, д.о.о 
3. Esteh, д.о.о 
4. Sinfonika, д.о.о 
5. Републички завод за информатику и Интернет. 
 

Скупштини је пренета информација да су приступили нови чланови, а то су: 
1. Белит д.о.о. 
2. Привредна комора Србије 
3. Quad д.о.о.  

 
-Представник Завода за информатику и Интернет је навео да они нису уплатили 
чланарину јер их нико није о томе обавестио и замолио да им Скупштина дозволи 
присуство као пуноправном члану, а да ће чланарину уплатити у најкраћем року. 
-Председавајући Скупштине је предложио да Скупштина гласа о овом захтеву. 
-Данко Јевтовић је истакао да су Правила фонда РНИДС јасна, право гласа има члан 
Скупштине који уплати чланарину и да о овом предлогу не треба гласати. 
-Зоран Перовић, директор РНИДС, навео је да РНИДС у последњих месец дана обавио 
више телефонских позива и послао фактуре свим члановима којим је истекла чланарина. 
-Бошко Радивојевић је навео да је "Mainstream" д.о.о. добио поштом фактуру, као и 
минимум два mail-a којим је РНИДС подсећао "Mainstream" да уплати чланарину. 
-Горан Миланковић, помоћник директора РНИДС, истакао је да је РНИДС обавештавао 
Завод за информатику и Интернет више пута, али да због кадровских промена у Заводу 
обавештења нису стигла до новопостављених лица. 
-Данко Јевтовић је навео да је Завод требао да обавести Скупштину РНИДС насталим 
променама и да достави податке са контактима особа које ће учествовати на Скупштини 
РНИДС. 
-Зоран Торбица је истакао да је Завод за информатику и Интернет стари члан, с обзиром 
да је проблем настао у комуникацији да треба гласати о томе да се Заводу омогући да 
учествује као пуноправни члан на овој седници. 
-Чедомир Шуљагић је истакао да у Правилима фонда РНИДС стриктно стоји да је 
чланарина једини услов за чланство и да не треба уводити преседан, који може да отежа 
будући рад Скупштине РНИДС. 
-Председавајући је повукао овај предлог са гласања.Приликом првог утврђивања кворума 
бројањем присутних чланова, утврђено је да се у сали налази 23 чланова Скупштине са 
правом гласа, те да кворум постоји. 
 
Председавајући је предложио Снежану Божић Малешевић, за коопредседавајућег. Овај 
предлог стављен је на гласање. Скупштина је једногласно прихватила овај предлог, 
чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 23, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
За чланове верификационе комисије изабрани су Станиша Јосић и Горан Настић. 
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Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 
 
Председавајући, Симо Иванежа је упознао присутне за предложеним дневним редом и 
предложио да се Скупштина изјасни о стављању сваке тачке појединачно на дневни ред. 
 
Предлог дневног реда: 
 
1. Усвајање завршног рачуна за 2008. годину, 
2. Усвајање Плана и програма рада РНИДС за 2009. годину, 
3. Усвајање финансијског плана за 2009. годину, 
4. Извештај радне групе за предлог модела рада са документацијом, 
5. Избор чланова УО. 
 
Чланови Скупштине су једногласно су усвојили да се прва и друга тачка уврсте у дневни 
ред, чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 23, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 
0. Трећа тачка је стављена на дневни ред већином гласова, резултат гласања ЗА: 22, 
ПРОТИВ: 1, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
-Слободан Марковић је навео да се не слаже са тиме да се Извештај радне групе за 
предлог модела рада са документацијом уврсти у дневни ред с обзиром да не испуњава 
процедуралне услове, јер га Управни одбор није усвојио. Поновио је предлог за укидање 
достављања скениране документације, који је достављен писаним путем. 
-Зоран Бухавац је истакао да је неопходно да се убудуће чланови радних група формалним 
путем обавесте о избору за члана. 
-Бранислав Добросављевић је навео да је члан Управном одбора примедбу формалне 
природе у вези Извештаја радне групе за предлог модела рада са документацијом требао 
истаћи на Управном одбору. 
-Слободан Марковић је навео да је он ову примедбу истакао на Управном одбору, али да 
његов предлог није уврштен у дневни ред на седници Управног одбора. 
-Војислав Родић је поставио правно питање да ли Скупштина може да донесе одлуку о 
томе да ипак разматра овај извештај и поред формалног недостатка, о обзиром да је 
извештај достављен у прописаном року. 
-Бранислав Добросављевић је предложио да се преформулише ова тачка у разматрање 
питања рада са скенираном документацијом. 
-Бранислав Анђелић је навео да претходно треба гласати о предложеним допунама 
дневног реда, те након тога почети са радом по дневном реду. 
 
Четврта тачка је уврштена у дневни ред већином гласова, ЗА: 18, ПРОТИВ: 5, 
УЗДРЖАНИХ: 2. Тачка пет је једногласно уврштена у дневни ред предложени дневни ред 
ЗА: 23, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0.   
 
-Зоран Торбица је у својству предлагача повукао предлог за смањење броја чланова УО са 
девет на седам. 
 
Председавајући је позвао предлагаче допуне дневног реда да укратко изложе своје 
предлоге: 
 

1. Расправа о циљевима РНИДС, Станиша Јосић, 
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Председавајући је ставио на гласање предлог за допуну дневног реда, Расправа о 
циљевима РНИДС, Скупштина је гласала на следећи начин ЗА: 7, ПРОТИВ: 5, 
УЗДРЖАНИХ  11, предлог није уврштен у дневни ред. 
 

2.  Расправа о формирању саветодавног одбора, Станиша Јосић.  Скупштина је 
гласала на следећи начин ЗА: 4, ПРОТИВ: 7, УЗДРЖАНИХ: 11, предлог није уврштен у 
дневни ред. 

 
3. Предлог Зорана Торбице, Расправа о укидању достављања скениране 

документације. Скупштина је гласала на следећи начин ЗА: 19, ПРОТИВ: 0, 
УЗДРЖАНИХ: 3, предлог је уврштен у дневни ред. Председавајући је предложио да се 
овај предлог обједини са тачком 4. Скупштина је о овом предлогу гласала на следећи 
начин ЗА: 21, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 1. Овај предлог је обједињен са тачком четири. 

 
4. Предлог Бранислава Анђелића о формирању радне групе која ће извршити ревизију 

Правила фонда. С обзиром да је заступљеност овлашћених регистара у Управном одбору 
значајна, изменама Правила фонда треба такву праксу ограничити. Задатак радне групе би 
био да предложи конкретне измене.  
-Симо Иванежа је истакао да подржава предлог Бранислава Анђелића и да би задатак 
радне групе био да у наредна три месеца састави предлог измена Правила фонда РНИДС. 
Скупштина је о овом предлогу гласала на следећи начин ЗА: 20, ПРОТИВ: 0, 
УЗДРЖАНИХ: 1. 

 
5. Предлог Лазара Бошковића да оснивачи фонда РНИДС немају обавезу плаћања 

чланарине. Скупштина је гласала на следећи начин ЗА: 0, ПРОТИВ: 14, УЗДРЖАНИХ: 8, 
предлог није уврштен у дневни ред. 

 
Дневни ред који је Скупштина усвојила гласи: 

 
1. Усвајање завршног рачуна (финансијских извештаја) за 2008. годину; 
2. Усвајање Плана и програма рада РНИДС за 2009. годину са финансијским планом; 
3. Усвајање финансијског плана за 2009. годину (ова тачка је у даљем раду Скупштине 
накнадно спојена са тачком 2) 
4. Расправа о предлогу модела рада са документацијом; 
4а) Предлог за укидање обавезе достављања скениране документације; 
5. Избор чланова УО; 
6. Предлог о формирању радне групе за припрему нацрта измена Правила фонда РНИДС. 
 

______________________ 
 

 
1. Усвајање завршног рачуна (финансијских извештаја) за 2008. годину; 

 
Мирјана Тасић, која је до 13.01.2009. године обављала функцију в.д. директора РНИДС 
презентовала је извештај о раду и завршни рачун за 2008. годину. 
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Скупштина је усвојила извештај о раду и завршни рачун (финансијске извештаје), чланови 
Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 21,  ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. Завршни 
рачун је усвојен једногласно. 
 
Председавајући је ставио на гласање одлуку којим се издваја 31.000 динара за покривање 
губитака за 2007. годину, чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 22,  
ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. Одлука је усвојена једногласно 
 
Усвајају се финансијски извештаји за 2008. са извештајем ревизора, чланови Скупштине 
гласали су на следећи начин: ЗА: 22,  ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. Извештај је усвојен 
једногласно.  
 

2. Усвајање Плана и програма рада РНИДС за 2009. годину са финансијским 
планом; 

 
Зоран Перовић, који је ступио на дужност директора РНИДС 13.01.2009. године 
представио је  присутнима План и програм рада РНИДС за 2009. годину са финансијским 
планом. 
-Горан Опачић је поставио директору фонда питање да ли он сматра да недостају 
документи стратешког карактера на основу којих директор може да састави план и 
програм. Истакао је да постоји недостатак дискусија у оквиру органа РНИДС и да 
Скупштина РНИДС треба да буде активна и када не заседа. 
-Слободан Марковић се сложио са потребом да Скупштина буде активна и између 
заседања и указао на недостатак аргументоване подлоге за доношење одлука, али да 
долажење до такве ситуације није тривијално, да је потребно доста радити на унапређењу 
јавности рада, успостављању механизама за укључивање чланова скупштине и стручне 
јавности у процес доношења одлука и да све то неће доћи само од себе или се остварити 
преко ноћи. Такође, не види ништа спорно у томе да директор, сагласно правилима фонда 
и својим овлашћењима, састави план рада. 
-Бошко Радивојевић је навео да правила фонда не ограничавају чланове Скупштине да 
предлажу разне иницијативе. 
-Станиша Јосић сматра да би дефинисање мисије и визије РНИДС требало да донесе 
Скупштина и да је неопходно јасно дефинисати стратегију РНИДС. 
-Војислав Родић је истакао да је скупштинска mail листа отворена целе године, као и да 
сви чланови Управног одбора добијају све поруке са скупштинске mail листе. 
-Бранислав Добросављевић је рекао да је РНИДС до сада имао директора који је радио 
волонтерски, и да очекује да ће професионално ангажовани директор у сарадњи са 
евентуалним радним групама саставити нацрт дугорочне стратегије. 
-Симо Иванежа је навео да РНИДС до недавно није имао канцеларију и директора, те да 
се у тим периоду Управни одбор бавио извршним стварима. Позвао је чланове Скупштине 
да у наредном периоду дају идеје и предлоге и подржао идеју да у наредном периоду 
треба радити на стратешком документу који ће РНИДС дати смернице за даљи рад. 
-Данко Јевтовић је навео да је директор период од именовања до Скупштине искористио 
за организацију седнице Скупштине и припрему докумената, и да ће практично његово 
ангажовање на унапређењу техничке инфраструктуре РНИДС и изради предлога 
стратешких докумената почети након седнице Скупштине. 
 
-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ, Чедомир Шуљагић је предложио да Скупштина донесе одлуку 
којом налаже директору да у року од 6 месеци састави нацрт стратешког документа, који 
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након што усвоји Управни одбор ће се доставити на скупштинску листу, а члановима 
скупштине ће бити остављен рок од месец дана да доставе примедбе и да тако усаглашен 
документ буде достављен Скупштини на коначно усвајање.  
 
Након паузе установљено је да Скупштина има кворум и да је у сали присутно 25 чланова 
Скупштине. 
 
-ИЗМЕНА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ, Данко Јевтовић је предложио измену предлога 
Чедомира Шуљагића, коју је предлагач прихватио, те су измењени рокови за састављање 
предлога стратешког документа, тј. израда документа ће почети за четири месеца, а рок за 
завршетак ће бити четири месеца од почетка рада на документу, док ће рок за јавну 
расправу бити месец дана. 
 
Скупштина је једногласно усвојила План и програм рада РНИДС за 2009. годину са 
финансијским планом. Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 25, 
ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
Скупштина је једногласно усвојила Одлуку о изради предлога стратегије РНИДС, чланови 
Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 25, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
4. Расправа о предлогу модела рада са документацијом; 
 
-Зоран Бухавац је изложио документ, предлог модела рада са документацијом. 
-Бранислав Добросављевић је изложио део извештаја и навео да је радна група формирана 
на иницијативу са претходне седнице Скупштине и имала је седам чланова, два члана су 
дала издвојено мишљење. Позвао је чланове Скупштине да приликом гласања имају у 
виду да је у питање сложено питање које није могло детаљно да се обради у кратком року. 
-Станиша Јосић је предложио да се извештај радне групе који је достављен у материјалу 
не усвоји, с обзиром да не садржи смернице за рад. 
-Зоран Торбица, је навео да за податке које Овлашћени регистри прикупљају о 
регистрантима није обезбеђена заштита у смислу Закона о заштити података о личности. 
 
-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ, Бранислав Анђелић се осврнуо на предлоге које садржи извештај 
и предложио да Скупштина донесе одлуку којом се налаже директору РНИДС да утврди 
мере складиштења и чувања података о регистрантима .rs домена, сходно Закону о 
заштити података о личности, у року од три месеца. 
 
Скупштина је једногласно усвојила ову одлуку, Чланови Скупштине гласали су на следећи 
начин: ЗА: 28, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ, Слободан Марковић је предложио да Скупштина наложи 
Управном одбору и  директору да састави предлог правила о одржавању квалитета 
података о регистрацији у бази РНИДС. 
 
Скупштина је усвојила ову одлуку, Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 
26, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 1. 
 
-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ, Слободан Марковић је у наставку истакао да је неопходно да 
РНИДС изврши проверу и да направи извештај да ли домени који су регистровани у 
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периоду од 10.03.2008. до 10.09.2008. по основу транзиције имају неопходну 
документацију, као и да се предложе мере у случају да регистрант није имао право да 
региструје одређени домен. Рок за састављање извештаја је три месеца. 
 
Скупштина је усвојила ову одлуку, Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 
26, ПРОТИВ: 1, УЗДРЖАНИХ: 1. 
 
-Бошко Радивојевић је навео да је лоше што радна група није имала јединствен извештај и 
није предложила конкретна решења на основу чега би Скупштина могла да одлучује. 
-Војислав Родић је навео да је резултат рада радне групе да се укине обавеза слања 
скениране документације за привредне субјекте који су регистровани у Агенцији за 
привредне регистре, док за друге субјекте остаје досадашња пракса. 
 
Након паузе установљено је да Скупштина има кворум и да је у сали присутно 24 чланова 
Скупштине. 
 
-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ, Ненад Орлић је предложио да се донесе одлука којом налаже 
Управном одбору и директору да се утврде процедуру за аутоматску проверу података о 
регистрованим доменима упитом у базу привредних субјеката Агенције за привредне 
регистре. 
 
Скупштина је усвојила ову одлуку, Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 
22, ПРОТИВ: 1, УЗДРЖАНИХ: 1. 
 
4а) Предлог за укидање обавезе достављања скениране документације; Измена 
Општих услова регистрације .rs домена, брисање члана 7. став 5.  и члана 17. став 1.    
тачка 3. 
-Слободан Марковић је образложио овај предлог. 
-Бранислав Анђелић је навео да подржава овакав предлог уколико се у уговоре са 
Овлашћеним регистрима унесе клаузула о одрицању од одговорности, тј. да РНИДС неће 
сносити одговорност у случају штете која произађе из разлога непроверавања идентитета. 
-Слободан Марковић је напоменуо да се такве одредбе већ налазе у свим уговорима тј. да 
корисници сносе комплетну одговорност за тачност података које дају приликом 
регистрације, под претњом губитка права на домен. 
-Борис Кецман је предложио да се идентификациони документи који нису на енглеском, 
преведу код судског тумача на енглески. 
-Војислав Родић је додао, да кад је у питању аргумент да је регистрант највише 
заинтересован за ажурне податке, да се такав аргумент може користити само у ситуацији 
кад је у питању савестан регистрант који региструје домен на који има право.  
-Бранислав Добросављевић је навео да није добар предлог да се укине обавеза достављања 
скениране документације, а да се не предлаже алтернативно решење. 
 
Скупштина није усвојила овај предлог, Чланови Скупштине гласали су на следећи начин: 
ЗА: 7, ПРОТИВ: 6, УЗДРЖАНИХ: 9. 
 
5. Избор чланова УО; 
 
Скупштина је гласала о томе да ли да прихвати кандидатуру Симе Иванеже за члана 
Управног одбора, с обзиром да биографија кандидата није благовремено достављена. 
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Скупштина је прихватила кандидату Симе Иванеже за члана Управног одбора, а чланови 
Скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 18, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 1. 
 
За чланове изборне комисије изабрани су: Горан Настић, Снежана Божић Малешевић и 
Ненад Крајновић. 
 
Бранислав Анђелић је за члана УО предложио Војислава Родића. 
Зоран Бухавац је предложио Симу Иванежу. 
 
Комисија за спровођење избора припремила је 25 гласачких листића, са по 2 кандидата.  
Гласало је 24 чланова Скупштине, оба кандидата су заокружена на 14 листића, на по 
једном листићу је заокружен по један од кандидата, 8 гласачких листића је убачено у 
гласачку кутију без заокруживања ни једног кандидата. 
За чланове УО су изабрани Симо Иванежа и Војислав Родић, обојица су добили по 15 
гласова. 
 
6. Предлог о одлуке формирању радне групе за припрему нацрта измена Правила 
фонда РНИДС 
 
Бранислав Анђелић је образложио свој предлог: 
 
1. Формира се радна група Скупштине РНИДС са задатком да предложи измене и допуне 
Правила фонда. 
2. Радна група ће скупштинској mailing листи поднети на јавну расправу предлоге не 
касније од 17. априла 2009. године. 
3. Јавна расправа на скупштинској mailing листи ће трајати до 8. маја 2009. године. 
4. Јавна расправа ће се наставити на округлом столу, отвореном за све чланове 
Скупштине, 9. маја 2009. године. 
5. Радна група ће поднети коначне предлоге за измене и допуне Правила фонда, узимајући 
у обзир резултате јавне расправе, 15. маја 2009. године. 
6. Ванредна седница Скупштине на којој ће се одлучивати о изменама и допунама 
Правила фонда ће се одржати 30. маја 2009. године. 
7. За чланове радне групе именују се: 
- Чедомир Шуљагић, 
- Бранислав Анђелић, 
- Радивоје Милићевић, 
- Симо Иванежа, 
- Горан Опачић, 
- Борис Кецман, 
- Марко Мандић 
 
-Данко Јевтовић је навео, везано за мандат радне групе, да не би било добро решење да се 
члановима Скупштине, који су уједно и Овлашћени регистри дају мања права приликом 
кандидатуре за органе РНИДС, и истакао да би било добро да радна група предложи 
модел како да се прошири чланство у Скупштини РНИДС како би се обезбедила 
репрезентативност Скупштине. 
-Слободан Марковић је нагласио да тренутна правила фонда не препознају чланове УО 
као заступнике оних који су их кандидовали или организација у којима су запослени, већ 
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као особе од интегритета којима чланови Скупштине, сагласно Правилима, поверавају 
обавезу заступања искључиво интереса РНИДС. Он је , као смерницу за рад групе, навео 
да мера ограничавања заступљености чланова УО који су запослени или власници ОР 
решава само мали део проблема и да уопште не решава много већи проблем скривеног 
сукоба интереса и нетранспарентног лобирања чланова управног одбора, који је много 
заступљенији у пракси, као и да je јавност рада најбољи начин за спречавање злоупотребе 
сукоба интереса. 
 
Скупштина је једногласно донела ову одлуку, Чланови Скупштине гласали су на следећи 
начин: ЗА: 23, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. 
 
Председавајући је закључио редовну седницу Скупштине РНИДС у 17,40 сати. 
 
У Београду, 28. фебруара 2009. године. 
 
 
Председавајући Скупштине РНИДС 
 
_______________ 
Симо Иванежа 
 
 
Коопредседавајући Скупштине РНИДС 
 
_________________ 
Снежана Божић Малешевић 
 
Записник водио 
 
_____________________________________ 
Дејан Ђукић, помоћник директора РНИДС 
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