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ЗАПИСНИК 

 

 

 

са редовне седнице Скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, одржане 

29. маја 2010. године,  са почетком у 10,30 часова у хотелу In у Београду. 

Седници Скупштине РНИДС су присуствовали следећи чланови са правом гласа: 

 

1. "АгитПРОП" агенција, Београд  

Делегирани представник: Лазар Бошковић 

2. „Банкер д.о.о.“ , Ниш   

Делегирани представник: Мирослав Мичић 

 

3. „BeotelNet“ , Београд 

Делегирани представник: Бранимир Рацковић 

 

4. “Белит” д.о.о. Београд, 

 Делегирани представник: Војкан Васковић 

 

5. "Центар за развој Интернета", Београд 

Делегирани представник: Слободан Марковић  

6. "Електротехнички факултет у Београду", Београд 

Делегирани представник: Марко Живановић 

7. "EUnet" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Јелена Опачић 

8. "Gama Electronics" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Зоран Бухавац  

9. „Фонд за развој осигурања“ , Нови Сад 

Делегирани представник: Предраг Серафимов 

 

10. "I Net" а.д. Београд 

Делегирани представник: Војислав Родић 

http://www.rnids.rs/


11. „Југословенски преглед“ , Београд 

Делегирани представник: Жељко Радуловић 

 

12. "Madnet" д.о.о. Панчево 

Делегирани представник: Ненад Орлић 

13. "Mainstream" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Бошко Радивојевић 

14. "Neobee.net" д.о.о. Нови Сад 

Делегирана представница: Гордана Стевановић 

15. „Ninet Company” , Ниш 

Делегирани представник: Страхиња Станковић 

 

16.  „Југодата“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Данко Јевтовић 

 

17. "StanCo" д.о.о. Петровац 

Делегирани представник: Станиша Јосић 

18. "YUBC System" а.д. Београд 

Делегирани представник: Симо Иванежа 

19. "Key IT" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Мирослав Лутовац 

20. „Панет д.о.о.“, Панчево 

Делегирани представник: Душан Панчевац 

 

21.  “Привредна комора Србије“  

 Делегирани представник: Снежана Божић Малешевић 

22. " Beocity“ д.о.о. Београд  

Делегирани представник: Владимир Чолић 

 

23. " Београдска отворена школа“ 

Делегирани представник: Наташа Радовић 

 

24. "Quad" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Вељко Златановић 

25. „Естех“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Горан Опачић 

 

26. „Агенција за привредне регистре“ , Београд 

Делегирани представник: Бранислав Добросављевић 

 

 



Снежана Божић, председница Скупштине РНИДС, отворила је редовну седницу 

Скупштине РНИДС. 

 

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у 

сали налази 24 чланова Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји. 

 

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 

 

Председница, Снежана Божић је упознала присутне за предложеним дневним редом и 

предложила да се Скупштина изјасни о дневном реду. 

 

Предлог дневног реда: 

 

  

1. Усвајање записника са седнице од 12.12.2009. године;  

2. Извештај о раду УО (период септембар 2009. - мај 2010.);  

3. Извештај о раду директора (период октобар 2009. – мај 2010.);  

4. Финансијски извештај и извештај ревизора за 2009. годину;  

5. Измена и допуна финансијског плана за 2010. годину;  

6. Измена аката:  

- Општи услови о раду ОР;  

- Општи услови о регистрацији .rs домена;  

- Правила фонда;  

- Пословник Скупштине.  

 

Чланови Скупштине су једногласно усвојили предложени дневни ред. 

 

1. Усвајање записника са седнице од 12.12.2009. године;  

 

Записник са претходне седнице је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО. 

 

2. Извештај о раду УО (период септембар 2009. - мај 2010.);  

 

Зоран Бухавац, председник УО је презентовао извештај о раду УО. 

Бранислав Добросављевић је додао да је рад УО кренуо у правцу стабилности и да ће се 

кључна питања за рад РНИДС завршити до краја мандата овог УО. 

Слободан Марковић је навео да нису завршени сви послови према Извештају радне групе 

за побољшање јавности рада и да би требало направити пресек и завршити преостало. 

Извештај о раду УО је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО 

 

3. Извештај о раду директора (период октобар 2009. – мај 2010.);  

 

Ненад Маринковић, директор РНИДС, је образложио и презентовао извештај за период 

октобар 2009. – мај 2010. године.  

 



Бошко Радивојевић је навео да треба радити на томе да се Скупштина прошири 

квалитетним чланством, односно, стручним и искусним људима. 

Горан Опачић је навео да чланови Скупштине треба да се састају и када нису седнице 

Скупштине и да дискутују о темама од значаја за рад РНИДС. Додао је РНИДС треба да 

учествује на скуповима са одређеном темом а не искључиво ради промовисања имена. 

Снежана Божић не навела да је 5. марта 2010. године, одржан дан националног домена и 

да су чланови Скупштине позвани, а да се нису одазвали у значајном броју. 

Ненад Орлић је навео да се слаже да би скупштинари требали чешће да се састају и да се 

бројни послови које РНИДС треба да заврши приводе крају, али да сматра да би послови 

могли да се завршавају бржим темпом. 

Данко Јевтовић је истакао да извештај садржи велики број општих појмова и да о 

појединим питањима треба унети више детаља. Сматра да недостаје визија развоја и да 

треба наћи начин да Скупштина учествује у дискусији о томе. У вези маркетинга је навео 

да недостају акције промовисања РНИДС и .rs домена. У вези навода директора о томе да 

би Скупштина требала да буде вишедомна, навео је да на сајту недостаје историја 

организације и извештаји радних група које су се бавиле оснивањем РНИДС у којима је 

наведено да је о томе дискутовано и дато образложење да Скупштина треба да буде 

једнодомна. 

Страхиња Станковић је поздравио акцију суфинансирања пројеката РНИДС, чиме је 

омогућено овлашћеним регистрима из целе Србије да унапреде своју делатност.  

 

Извештај о раду директора је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО 

 

4. Финансијски извештај и извештај ревизора за 2009. годину;  

 

Бранислав Добросављевић, који је задужен испред УО за контролу финанција РНИДС, 

навео је да ова област доведена у ред и да канцеларија и књиговођа квалитетно обављају 

овај посао.  

 

Финансијски извештај и извештај ревизора за 2009. годину су усвојени ЈЕДНОГЛАСНО 

 

5. Измена и допуна финансијског плана за 2010. годину;  

 

Директор, Ненад Маринковић је образложио предлог измене финансијског плана за 2010. 

годину, чиме би се стекла могућност да се изабрани простор прошири, тако да се у њему 

могу одржавати седнице Скупштине и разни скупови. 

 

Измена и допуна финансијског плана за 2010. годину је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО 

 

6. Измена аката 

 

Приликом поновног утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у 

сали налази 26 чланова Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји. 

 

Дејан Ђукић, помоћник директора за правне послове презентовао је Скупштини предлоге 

измена правних аката.   



  

- Општи услови о раду ОР;  

 

Предложене измене су усвојене ЈЕДНОГЛАСНО 

Душан Панчевац је предложио измену члана 11. став 2. овог акта, тако да гласи:  

 

Услуге које РНИДС нуди у ограниченом временском периоду (акцијске услуге), нису 

предмет овог уговора и овлашћени регистар није дужан да их понуди регистранту. Овакве 

услуге се дефинишу посебним, временски ограниченим, уговором између РНИДС-а и 

овлашћеног регистра. 

Предлагач је прихватио да се његов предлог преформулише, тако да се постојећем члану 

дода: „осим акцијских услуга у ограниченом временском периоду“. 

 

Овај предлог измене је усвојен једногласно 

 

- Правила фонда 

 

Приликом утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у сали 

налази 23 чланова Скупштине са правом гласа за Правила фонда, те да кворум постоји. 

 

У предлогу измена бришу се из члана 6. став 3. речи: „поново“ и „али“. 

Из предлога измена брише се из члана 12. став 5. тачка 5.: „Кандидат даје ову изјаву на 

формулару усвојеном од стране Скупштине“.  

Војислав Родић је предложио да Скупштина донесе одлуку о формирању радне групе која 

ће припремити документ који ће дефинисати политику РНИДС према сукобу интереса, а за 

спровођење ове одлуке задужује се канцеларија РНИДС. Предлог је ЈЕДНОГЛАСНО 

усвојен. У предлогу измена бришу се из члана 14. став 2. речи: „поново“ и „али“. 

У предлогу измена члана 22. став 4. преформулисан је други део тог става да гласи: 

„Одредбе закона о заштити информација из приватног живота и личних записа лица“. 

Назив члана 28. мења се у: „Дефиниције појмова“. 

 

Предложене измене су усвојене ЈЕДНОГЛАСНО 

 

 

- Општи услови о регистрацији .rs домена 

Скупштина је гласала о томе да ли да у предлогу остане промена члана 11. став 2. којом се 

уводи достављање матичног броја физичког лица као регистранта. Предлог је одбијен са 8 

ЗА, 13 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, а 2 присутна члана нису учествовала у гласању,  те се 

ова измена брише  из предлога.   

 

Предложене измене су усвојене ЈЕДНОГЛАСНО  

 

- Пословник Скупштине 

 

Предложене измене су усвојене ЈЕДНОГЛАСНО 

 

Председница је закључила редовну седницу Скупштине РНИДС у 16,00 сати. 



У Београду, 29.мај 2010. године. 

 

 

Председник Скупштине 

 

___________________ 

Снежана Божић 

 

Заменик председника Скупштине 

 

___________________ 

Гордана Стевановић 

 

Записник водио 

 

_____________________________________ 

Дејан Ђукић, помоћник директора РНИДС 

 


