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ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, одржане 5. 
септембра 2009. године,  са почетком у 12 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. "AbsolutOK ISP", Београд
Делегирани представник: Александар Каменковић

3. „Беогрид“  Београд 
Делегирани представник: Александар Ђуровић

4. „Агенција Етрговина“ 
Делегирани представник: Небојша Ђурић

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

6. "Центар за развој Интернета", Београд
Делегирани представник: Слободан Марковић 

7. "Електротехнички факултет у Београду", Београд
Делегирани представник: Младен Копривица

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

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

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

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



12."Институт Михајло Пупин", Београд
Делегирани представник: Марио Беламарић

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

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

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

16."Ninet" д.о.о., Ниш
Делегирани представник: Ђура Раданов

17. "PCS" д.о.о., Београд
Делегирани представник: Данко Јевтовић

18.„Југодата“ Београд
Делегирани представник: Данко Јевтовић

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

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

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

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

23."Kонект" д.о.о., Смедерево
Делегирани представник: Срђан Стојковић

24."IT Support" д.о.о., Лазаревац
Делегирани представник: Предовић Марко

25." Београдска отворена школа“
Делегирани представник: Наташа Радовић

26."PC Computer biro" д.о.о., Пожаревац
Делегирани представник: Ненад Илић

27. "Quad" д.о.о, Београд
Делегирани представник: Александар Јошић

28.„Беотелнет“ Београд



Делегирани представник: Радивоје Милићевић

29. Републички завод за информатику и Интернет
Делегирани представник: Марко Мандић

30. Агенција за привредне регистре
Делегирани представник: Бранислав Добросављевић

Снежана БожићМалешевић, председница  Скупштине РНИДС, отворила  је осму седницу 
Скупштине РНИДС.

Приликом  првог  утврђивања  кворума  бројањем  присутних  чланова,  утврђено   је  да  се  у 
сали налази 30 чланова Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји.

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.

Председница, Снежана БожићМалешевић је упознала присутне за предложеним дневним 
редом и предложила да се Скупштина изјасни о дневном реду.

Предлог дневног реда:

1. Усвајање Пословника о раду Скупштине; 
2. Усвајање модела уговора о приступању РНИДС; 
3. Измена Правила фонда; 
4. Измена општих услова о раду ОР; 
5. Одлука о усвајању плана расхода и улагања септембардецембар 2009; 
a) Одлука о налогу Управном одбору и директору за покретање поступка набавке 
пословног простора;
б) Одлука о налогу Управном одбору и директору за распоређивање средстава за 
секундарне циљеве фонда;
6. Разрешење чланова УО; 
7. Избор чланова УО.

Чланови Скупштине су већином гласова са 29 за и 2 уздржана су усвојили предложени 
дневни ред.

1. Усвајање Пословника о раду Скупштине; 

Бошко Радивојевић је предложио амандман који би омогућио увођење функције секретара 
Скупштине.
Ненад Орлић је навео да је непотребно уводити још једну функцију у структури РНИДС.



Симо Иванежа је навео да су функције председника и заменика довољне функције у оквиру 
Скупштине и да је канцеларија довољно способна за технички део посла. 
Јелена Опачић је навела да је предлог недовољно уобличен да би могло да се одлучује о 
њему.
Слободан Марковић је навео да је потребно да постоји неко из Скупштине ко ће се поред 
припрема материјала бавити и организовањем неформалних састанака чланова Скупштине.
Војислав Родић је навео је да чланови Скупштине могу комуницирати путем мејлинг листа 
или се обратити Управном одбору, те да није потребан неко ко ће да посредује.
Лазар Бошковић је навео да је секретар Скупштине у скупштинама углавном правник, док 
је у предлогу другачије.
Предлог је одбијен 7 ЗА, 16 ПРОТИВ, 9 УЗДРЖАНИХ.
Пословник о раду Скупштине је усвојен једногласно са 33 гласова.

У оквиру ове тачке Скупштина је донела: 
Одлуку   о   накнади   путних   трошкова   овлашћеним   представницима   чланова 
Скупштине
I Уколико  је  адреса  боравка  представника  којег  је  Члан  делегирао  удаљена  више  од  50 
километара од места одржавања Скупштине фонда, РНИДС ће делегираном представнику 
исплатити путне трошкове настале доласком на седницу Скупштине. 
II Да би остварио право на рефундацију трошкова пута, Члан је дужан да након завршетка 
седнице на којој је присуствовао приложи доказ о трошковима пута којима је био изложен, 
као што су аутобуска карта, утрошак горива, путарине и слично.
Одлука је усвојена већином гласова 31 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН. 

2. Усвајање модела уговора о приступању РНИДС; 

Владимир Цвејановић је предложио да се у нацрту уговора изврши измена тако да РНИДС 
води рачуна о истеку чланарине и да члану достави предрачун пре истека чланарине.
Предлог је усвоје већином гласова 32 ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН 
Симо  Иванежа   је   навео   да   би  Уговор   са   члановима  Скупштине   требало   да   потпише 
председник Скупштине.
Данко  Јевтовић   је  навео  да   је  потребно  да  се  прецизира  надлежност  суда  за  решавање 
спорова по овом уговору.
Слободан  Марковић   је  предложио  се  у  уговору  наведе  да  стране  могу  решавати  спор 
медијацијом, арбитражом и судским путем.
Скупштина је  већином гласова 30 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН усвојила да се спорови у 
вези овог уговора решавају пред Привредним судом.
Данко Јевтовић је предложио да се у уговору наведе да је члан дужан да РНИДС обавести 
о свим променама у правном лицу, тј. називу субјекта, адреси и контакт особи у року од 15 
дана
Овај предлог је усвојен једногласно. Са 33 гласова ЗА.
Модел Уговора је усвојен једногласно са 33 гласова ЗА.



3. Измена Правила фонда; 

Управни одбор је предложио да се члан 18. Правила фонда, после става 4. додати: Мандат 
директора траје 4 године.
Предлог је усвојен 32 ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАНИХ
Управни   одбор   је   предложио   да   се   члан  14.  Став   4   реч   „постојећи“   променити   у 
„преостали“. Предлог је усвојен једногласно.
Ненад Орлић је предложио да се систем кумулативног гласања за чланове Управног одбора 
у члану 11. промени у већински систем, тј. да сваки члан Скупштине има право на један 
глас.
Бошко Радивојевић је навео да треба претходно у пракси утврдити који је систем гласања 
адекватнији,  али  да  не  трeбa  извршити  ове  измене  на  првој  Скупштини  након  усвајања 
нових Правила фонда.
Марко  Мандић,   као   члан   радне   групе   која   је   предложила   измене  Правила  фонда,   је 
појаснио да је кумуилативно гласање један од метода да спречи већина која би се добила 
учлањењем нових чланова у већем броју преузме потпуну контролу над фондом и стекне 
могућност да то злоупотреби.
Овај  предлог  је одбијен  са 18 ЗА, 8 ПРОТИВ, 6 УЗДРЖАНИХ, с обзиром  да  за измене 
Правила фонда треба 2/3 гласова присутних.
Ненад Орлић је предложио да је у члану 14. Став  4. промени да целом Управном одбору 
престаје  мандат   након  што   тројици   чланова  Управног   одбора   престане  мандат   услед 
оставке или смрти.
Данко Јевтовић  је навео да подржава рад радне групе за измену Правила  фонда и да не 
треба мењати на три члана.
Бранислав Добросављевић је навео да подржава овај предлог и да је ова измена битна због 
стабилности РНИДС.
Бошко Радивојевић је подржао овај предлог.
Предлог је усвојен 28 ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАНИХ 

4. Измена општих услова о раду ОР; 

Управни  одбор   је  предложио  да  се  члан  13.  став  1  Општих  услова  о  раду  овлашћених 
регистра обрише
Предлог је усвојен, 28 ЗА, 0 ПРОТИВ, 4 УЗДРЖАНИХ

5. Одлука о усвајању плана расхода и улагања септембардецембар 2009; 

Дејан Ђукић, вд директора је презентовао Скупштини Одлука о усвајању плана расхода и 
улагања септембардецембар 2009. године.
Страхиња  Станковић  је, путем мејлинг  листе,  предложио  да се дода ставка којом би се 
обезбедила средства за сврху разних донација.
Војислав  Родић   је  предложио  да  се  да  налог  Управном  одбору  и  директору  да  утврде 
критеријуме по којима ће се вршити распоред средстава  за ову сврху.



Владимир Цвејановић је предложио да предлагач изврши измену предлога у том смислу да 
се, након анализе, за 2010. годину утврди тачан износ у финансијском  плану намењен за 
сврху донација.
Ненад Орлић је подржао идеју да се да директору и Управном одбору да налог да предвиде 
средства у финансијском плану за 2010. годину складу са секундарним циљевима РНИДС. 
Представник предлагача се сагласио да се његов предлог на овај начин преформулише.
Налог је усвојен једногласно. 
Одлука   о   усвајању   плана   расхода   и   улагања   септембардецембар   2009.   усвојена   је 
једногласно.
a)  Одлука  о  налогу  Управном  одбору  и  директору  за  покретање  поступка  набавке 
пословног простора;
Симо  Иванежа   је   предложио   да   се   дода   ставка   од   40.000.000,00   динара   за   набавку 
пословног простора.
Марко  Мандић   је  предложио  да  набавка  пословног  простора  треба  да  буде  у  посебној 
одлуци  а  не  у  оквиру  Одлуке  о  усвајању  плана  расхода  и  улагања  септембардецембар 
2009.
Данко   Јевтовић   је   навео  да   је   за  РНИДС  као  организацију  лоше  да  купује  пословни 
простор,  већ  да   је   за  организацију  овог  типа  боље  да  изнајмљује  простор  у  некој  од 
пословних зграда.
Војислав Родић је подржао идеју да се купи пословни простор.
Владимир Цвејановић је навео да би било добро да се претходно изврши анализа колико ће 
бити запослених у РНИДС у наредном периоду, па након тога куповати пословни простор.
Симо Иванежа као предлагач је прихватио да његов предлог буде посебна одлука којом се 
налаже Управном одбору и директору наложи да спроведе и реализује набавку пословног 
простора величине око 200 м2 и извести Скупштину о томе.
Станиша  Јосић   је  предложио  да  Скупштина  да  препоруку  Управном  одбору  да  крене  у 
набавку пословног простора.
Јелена  Опачић   је  предложила  да   се  Управном  одбору  да   налог  да  изврши   анализу  о 
потребама РНИДС и ценама пословног простора и да о томе извести Скупштину.
Одлука је усвојена, 26 ЗА, 3 ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАНИХ
 
6. Разрешење чланова УО;
Скупштина   је   једногласно  констатовала  да  су  сви  чланови  Управног  одбора  разрешени 
дужности.

7. Избор чланова УО
За   чланове   изборне   комисије   једногласно   су   изабрани:   Гордана   Стевановић,   Марио 
Беламарић и Марко Мандић.
Кандидати за чланове Управног одбора представили су се редоследом којим су пристизале 
кандидатуре:

1.      Јелена Опачић, 
2.      Ненад Орлић,
3.      Бранислав Добросављевић, 
4.      Војкан Васковић, 
5.      Александар Јошић, 
6.      Зоран Бухавац, 



7.      Душан Стојичевић, 
8.      Бошко Радивојевић,
9.      Наташа Радовић,
10.    Станимир Миљковић,
11.    Владимир Алексић,
12.    Владимир Цвејановић,
13.    Радивоје Милицевић.

Комисија   је  констатовала  да   је  издато  укупно  245  гласачких  листића,   тј.  35  чланова 
Скупштине је гласало, у гласачкој кутији је укупно било 244 листића, од тога 1 неважећи.
Резултати гласања су следећи: 

1.      Јелена Опачић, 42
2.      Бранислав Добросављевић, 38
3.      Ненад Орлић, 37
4.      Зоран Бухавац, 36
5.    Бошко Радивојевић, 24
6.      Наташа Радовић, 20
7.      Владимир Алексић, 16
8.      Станимир Миљковић, 10
9.      Владимир Цвејановић, 10
10.    Радивоје Милицевић. 7
11.    Војкан Васковић, 2
12.    Александар Јошић, 1
13.    Душан Стојичевић, 0

За чланове Управног одбора изабрани су првих седам кандидата са листе.

Председница је закључила ванредну седницу Скупштине РНИДС у 17,50 сати.
У Београду, 5. септембра 2009. године.

Председник Скупштине

___________________
Снежана БожићМалешевић

Заменик председника Скупштине

___________________
Гордана Стевановић

Записник водио

_____________________________________
Дејан Ђукић, вд директора РНИДС


