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ЗАПИСНИК

са Друге редовне скупштине Регистра националног Интернет домена Србије,
одржане 23. фебруара 2008. године од 12h у просторијама рачунског центра Електротехничког 

факултета у Београду

Другој редовној скупштини РНИДС су присуствовали следећи чланови са правом гласа:

Александар Каменковић, “АбсолутОК”, Београд
Лазар Бошковић, „АгитПРОП“, Београд
Зоран Торбица, „Центар за развој Интернета“, Београд
Горан Опачић, „Esteh“ д.о.о., Београд
Ненад Крајновић, „Електротехнички факултет у Београду“, Београд
Војислав Родић, „INet“ а.д., Београд
Данко Јевтовић, „PCS-SezamPro On-Line“, Београд
Симо Иванежа, „YUBC System“ а.д., Београд
Жељко Томић, “VeratNet”, Београд
Марко Росић, “Mainstream” d.o.o. , Београд
Чедомир Шуљагић, “Институт Михајло Пупин” , Београд
Љубиша Радивојевић, “AVCom d.o.o.”, Београд
Бранислав Добросављевић, “Агенција за привредне регистре”, Београд
Ненад Орлић, “Маднет” , Панчево
Горан Шимбовски, “Нинет” , Ниш
Александар Видојевић, “Sinfonika” d.o.o.  , Београд
Гордана Стевановић, ”Neobee”, Нови Сад
Дијана Станојевић, “Loopia” Ниш
Иван Петровић, “Ip Plus Studio”, Београд
Драган Цинбаљевић, “Informatika”, Београд
Владимир Цвејановић, “Gess” d.o.o. Београд
Зоран Бухавац, “Gama Electronics” , Београд
Јелена Опачић, “EUnet”, Београд
Наташа Радовић, “Београдска отворена школа”, Београд
Арсеније Ђурашковић, “BeotelNet”, Београд

Од 15:40 сати Скупштина се проширује за још једног члана са правом гласа:
Владимир Чолић, „Beocity“ d.о.о., Београд

Скупштини  су  такође  присустовали:  Мр  Небојша  Васиљевић,  помоћник  Министра  за 
Телекомуникације и Информатичко друштво, Слободан Вучковић, из републичког завода за 
информатику и  Интернет,  Владимир Алексић,  Владимир Радуновић,  Божидар  Раденковић, 
председник УО РНИДС и Мирјана Тасић, вд директора РНИДС.

Симо Иванежа, председавајући скупштине РНИДС, отворио је Другу редовну скупштину.

Увидом у регистрациону листу и бројањем присутних чланова, утврђено је да се у сали налази 
25 чланова скупштине са правом гласа, те да кворум постоји.



           Председавајући  је  предлажио  Војислава  Родића  и  Дијану  Станојевић,  за 
копредседавајуће.  Овај  предлог  стављен је  на  гласање.  Чланови  скупштине  гласали  су на 
следећи начин: ЗА: 24, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 0. Војислав Родић и Дијана Станојевић 
изабрани су за копредседавајуће.

Симо Иванежа је упознао присутне за предложеним дневним редом :

1) Извештај о раду РНИДСа за 2007. годину
2) Усвајање завршног рачуна РНИДСа за 2007. годину
3) Измена члана 7 Правила фонда (предлог је да се број чланова Управног Одбора повећа 

са 7 на 9)
4) Избор чланова Управног одбора
5) Приступање Европској организацији ТЛД регистара (CENTR)
6) Разно.

Предлог дневног реда је стављен на гласање. Чланови скупштине једногласно су усвојили 
предложени дневни ред.

1.  Извештај о раду РНИДСа за 2007. годину
           Војислав Родић је представио присутнима Извештај о раду РНИДСа за 2007.годину. 
Поведено је питање утицаја државе на сам процес рада РНИДСа протеклих година. Слободан 
Марковић је дао образложење, да је држава од самог почетка била укључена у рад РНИДС, тј. 
у рад прве радне групе при Савезном заводу за информатику 2001.године, преко друге радне 
групе  при  републичкој  Агенцији  за  информатику  и  Интернет  2002.године,  до  подршке 
Министарства науке  2005.  и 2006.  године  у  оснивању РНИДС. Ова подршка огледала  се 
такође и у томе што је Влада Србије на седници у мају 2007.године дала сагласност да РНИДС 
управља .rs регистром.  Осим овог,  веома значајног  доприноса,  држава није  имала других 
утицаја на рад РНИДСа. РНИДС је непрофитна, невладина организација образована као фонд, 
која се не финансира из државног буџета, а дозволу за управљање .rs регистром даје ICANN 
са којим РНИДС има потписан споразум, а не држава. Мирјана Тасић је представила шта је 
потребно  да  би  једна  организација  морала  да  испуни  од  услова  да  би од  ICANN  добила 
дозволу, да се бави регистрацијом. Данко Јевтовић је истакао да су чланови Управног одбора 
РНИДС радили напорно, и захвалио се свима на раду.
        Поведена је дискусија о јавности рада РНИДС . Горан Опачић је сугерирао да Управни 
одбор није благовремено обавештавао чланове Скупштине о одлукама које су донешене, као и 
да УО слабо брине о јавности рада РНИДС. Владимир Цвејановић наглашава лошу јавност 
рада  РНИДС,  и  као  пример  тога  даје  форму Извештаја  о  раду РНИДСа за  2007.  годину. 
Слободан Марковић је предложио оснивање Радне групе, која ће се бавити побољшавањем 
информисања о раду РНИДС, како унутар организације, тако и шире јавности. Радна група би 
имала за циљ 2 вида информисања -  пријатељско информисање и обавезно информисање. 
Председавајући Скупштине  је  дао  на  усвајање  Извештај  о  раду РНИДСа за  2007.  годину. 
Чланови  скупштине  гласали  су  на  следећи  начин:  ЗА:  24,  ПРОТИВ:  0,  УЗДРЖАНИХ:  1. 
Извештај о раду РНИДСа за 2007. годину је усвојен.

2. Усвајање завршног рачуна РНИДСа за 2007. годину
           Председавајући прелази на тачку дневног реда, Усвајање завршног рачуна РНИДСа за 
2007. годину. Ненад Орлић, је дао примедбу на мањак информација у Завршном рачуну за 
2007.годину,  као   и  примедбу  на  садржај  финансијског  рачуна  за  2006.годину.  Такође  је 
тражио и образложење зашто се новац РНИДС још увек не улаже. Симо Иванежа је истакао 
да је новац још увек авансни, и да ће се новац улагати, када се ускоро стекну услови за то. 
Слободан Марковић је прецизирао да завршни рачун РНИДС за 2007.не представља детаљан 
извештај о пословању, већ књиговодствени документ, који се подноси у складу са законом, и 
садржи све законом прописане ставке.  Чедомир Шуљагић је информисао да је финансијски 
извештај за 2006.годину, поднет усмено, јер је постојао само оснивачки улог од 18 чланова – 



оснивача,  док  расхода  није  било.  Такође  је  дао  предлог  да  се  за  следећи  Завршни рачун 
РНИДСа  ангажује  -  независна  ревизорска  куће.  Председавајући  је  предложио  гласање  за 
усвајање  Завршног  рачуна  РНИДСа  за  2007.  годину  .  Чланови  скупштине  гласали  су  на 
следећи начин:  ЗА:  24,  ПРОТИВ: 0,  УЗДРЖАНИХ: 1.  Завршни  рачун РНИДСа  за 2007. 
годину је усвојен.

3. Измена члана 7 Правила фонда (предлог је да се број чланова Управног Одбора повећа са  7 
на 9)
          Председавајући је прешао на следећу тачку дневног реда. Ненад Орлић  сматра да је 
лоше што је УО, као управљачко тело, оперативна страна РНИДСа (тј. замена за запослене), и 
тражио  је  образложење  за  проширење  броја  чланова  УО  РНИДС.  Чедомир  Шуљагић  је 
образложио да је повод за повећање броја чланова, растерећење рада УО, боља заступљеност 
стручњака различитих профила, као и отварање УО за нове идеје. 

           Зоран Торбица је предложио да  дискусија сваког члана скупштине траје максимално 2 
минута. Симо Иванежа је дао предлог на гласање. Чланови скупштине гласали су на следећи 
начин: ЗА: 18, ПРОТИВ: 6, УЗДРЖАНИХ: 0.  Гласом већине предлог је усвојен.

           Председавајући је ставио на  гласање предлог да се број чланова Управног Одбора 
повећа са  7 на 9. Чланови скупштине гласали су на следећи начин: ЗА : 24, ПРОТИВ : 0, 
УЗДРЖАНИХ: 0. Предлог је усвојен. 

Предлози за чланове Управног одбора РНИДС :

- Симо  Иванежа  је  предложио  сва  четири  истекла  члана  УО  за  поновни  мандат, 
Чедомира Шуљагића,  Данка Јевтовића, Слободана Марковића и Звонка Цветановског. 
Такође  за  новог  члана  предложио је  Бранислава  Добросављевића.  Сви  предложени 
чланови су прихватили кандидатуру и потом су се представили члановима скупштине.

- Данко Јевтовић је предложио Зорана Бухавца. Зоран Бухавац је прихватио кандидатуру 
и представио се присутнима.

- Ненад  Орлић  је  предложио  Горана  Шимбовског и  Ивана  Петровића.  Предложени 
чланови су прихватили кандидатуру и укратко изложили своје биографије члановима 
Скупштине.

- Зоран Торбица је предложио Бошка Радивојевића и Владу Радуновића. Кандидати су 
прихватили кандидатуру и укратко изнели своје биографије Скупштини.

- Арсеније Ђурашковић је предложио Ненада Орлића, који је прихватио кандидатуру и 
укратко се представио присутнима.

- Војислав Родић је предлoжио Небојшу Васиљевића. Небојша Васиљевић је прихватио 
кандидатуру и представио се члановима скупштине.

- Иван Петровић је предложио Арсенија Ђурашковића, који је прихватио кандидатуру, и 
укратко изложио своју биографију присутнима.

          Слободан Марковић је подржао кандидатуру Владе Радуновића, Бошка Радивојевића и 
Бранислава Добросављевића.

Председавајући је утврдио коначну листу од следећих 13 кандидата:

1) Бранислав Добросављевић, “Агенција за привредне регистре”, Београд
2) Чедомир Шуљагић, “Институт Михајло Пупин”, Београд
3) Данко Јевтовић, „PCS-SezamPro On-Line“, Београд
4) Слободан Марковић, “Центар за Развој Интернета”, Београд
5) Звонко Цветановски, “EUnet”, Београд
6) Зоран Бухавац, “Gama Electronics” , Београд
7) Горан Шимбовски, “Нинет” , Ниш
8) Иван Петровић, “Ip Plus Studio”, Београд



9) Бошко Радивојевић, “АБС Холдинг”, Београд
10) Влада Радуновић, “Дипло”, Београд
11) Ненад Орлић, “Маднет” , Панчево
12) Небојша Васиљевић, Министарство за Телекомуникације и Информатичко друштво
13) Арсеније Ђурашковић, “BeotelNet”, Београд

        Симо Иванежа је указао да је потребно изабрати комисију која ће спровести тајно 
гласање за избор чланова Управног одбора. Предложени су  следећи кандидати за чланове 
комисије за гласање: Мирјана Тасић, Дијана Станојевић и Горан Опачић. Чланови скупштине 
једногласно су усвојили састав комисије  за спровођење избора. Председавајући је  одредио 
паузу од 15 минута, ради припреме материјала за гласање.

5. Избор чланова Управног одбора
             Комисија за спровођење избора припремила је 26 гласачких листића, са по 13 
кандидата са усвојене коначне листе.  Председавајући је подсетио чланове скупштине да се 
избор чланова управног одбора врши тајним гласањем, заокруживањем до шест кандидата на 
гласачком листићу. Након обављеног тајног гласања, комисија је утврдила да су сви гласачки 
листићи  исправни.  Сања  Стојковић,  је  испред  комисије  за  спровођење  избора,  прочитала 
резултате гласања за чланове управног одбора:

 1. Слободан Марковић, 22 гласа
 2. Бранислав Добросављевић, 21 глас
 3. Данко Јевтовић, 21 глас
 4. Чедомир Шуљагић, 17 гласова
 5. Бошко Радивојевић, 12 гласова
 6. Небојша Васиљевић, 11 гласова 
 7. Зоран Бухавац, 10 гласова
 8. Влада Радуновић, 9 гласова
 9. Ненад Орлић, 6 гласова
10. Иван Петровић, 6 гласова
11. АрсенијеЂурашковић, 5 гласова
12. Звонко Цветановски, 4 гласа
13. Горан Шимбовски, 3 гласа

          Председавајући је констатовао да су за 6 нових чланова Управног одбора РНИДС 
изабрани следећи  кандидати:

 1. Слободан Марковић
 2. Бранислав Добросављевић
 3. Данко Јевтовић
 4. Чедомир Шуљагић
 5. Бошко Радивојевић
 6. Небојша Васиљевић

6. Приступање Европској организацији ТЛД регистара (CENTR)
            Слободан Марковић је представио организацију, и навео разлоге зашто је важно за 
РНИДС да  приступи Европској  организацији  ТЛД регистара  (CENTR).  С’обзиром да  није 
било примедби,  предлог да се  приступи Европској  организацији ТЛД регистара (CENTR), 
стављен  је  на  гласање.  Већином  гласова  усвојен  је  предлог  да  се  приступи  организацији 
CENTR. Није било уздржаних , нити противних гласова. 

7. Разно
           Слободан Марковић је констатовао да постоји проблем информисаности Скупштине, и 
дао је предлог да се формира скупштинска група ( Радна група), као привремено тело, које би 
предлагало  Скупштини  РНИДС  сет  потребних  активности,  које  би  унапредиле 



информисаност унутар организације и према широј јавности, у складу са правилима Фонда. 
Слободан Марковић је образложио начин на који би радна група функционисала. Активности 
групе: 

- Одређивање  проблема -  одредити  у  ком  сегменту  се  треба  повећати  јавност  рада 
РНИДС, као и у ком периоду би се подносили извештаји о раду РНИДС Скупштини.

- Радна група је саветодавно тело, које нема било какве извршне ингеренције, већ је њен 
задатак да  даје  предлоге  Скупштини,  који  би  се  након  разматрања  усвојили  или 
одбили.

- Резултат  рада  Радне  групе  би  био  сет  предлога  у  писаном  облику,  за  могуће 
активности РНИДС.

- Циљ групе је да се артикулишу предлози чланова Скупштине и други добри предлози у 
складу са правилима фонда, у вези са побољшавањем јавности у раду. 

Ненад Орлић је предложио да се на сваких 6 месеци Скупштини достави Извештај о раду УО, 
као и финансијски извештај РНИДСа члановима скупштине. Поред тога изнео је мишљење да 
је постојање радних група битно јер на неки начин обавезује скупштину да у будућности о 
некој теми дискутује и да се сазива више од једном годишње, јер у супротном УО РНИДС 
може да ради шта хоће. 
Симо Иванежа се изјаснио да је потребно прво унапредити инфраструктуру РНИДСа, да би се 
боље радило,  и подсетио је  да је  група ентузијаста  пре више година званично кренула са 
циљем унапређења Интернета у Србији, и да је до сада учинила много. 
Божидар  Раденковић  је  чланове  Скупштине  подсетио  на  правила  Фонда  РНИДС,  и 
образложио је  зашто  је  лоше кршити процедуру,  као  и  да  је  у  сваком облику то  контра-
продуктивно. Такође  је  истакао  да  подржава  идеју  формирања  форума  у  циљу  боље 
комуникације, између УО, скупштине РНИДС и осталих чланова.
Горан  Опачић је нагласио потребност интеракције, између УО и Скупштине, у циљу бољег 
рада, као и важност разрешавања нејасноћа које постоје у комуникацији.
Бошко Радивојевић је  дао предлог да се не оснива радна група,  већ наглашава пословник 
Скупштине, где сваки члан Скупштине може дати предлог шта се може урадити, и на основу 
датих предлога чланови УО могу одређивати дневни ред, и усвајати предлоге или их одбијати. 
Небојша Васиљевић  је  истакао  да  предлози  оперативних активности,  могу бити поверени 
члановима УО, да радна група није потребна. 

Симо  Иванежа  је  ставио  предлог  Слободана  Марковића  да  се  формира  радна  група,  на 
гласање. Чланови скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 17, ПРОТИВ: 2, УЗДРЖАНИХ: 
1.  Гласом већине предлог је усвојен.

Симо Иванежа је ставио на гласање предлог,  да чланови Управног одбора РНИДС могу да 
буду  и  чланови  скупштинске  радне  групе.  Констатовано  је,  већином  гласова,  усвајање 
предлога да и чланови  УО могу бити чланови радне групе. 

Предлози за кандидате за чланове радне групе:
Симо Иванежа је предложио Зорана Бухавца и Владу Радуновић. Влада Радуновић је одбио 
кандидатуру.  Слободан  Марковић  је  предложио  кандидате  за  чланове  радног  тела:  Иван 
Петровић, Горан Опачић, Владимир Цвејановић, Слободан Марковић и Ненад Орлић. Иван 
Петровић,  Горан  Опачић,  Владимир  Цвејановић  и  Слободан  Марковић  су  прихватили 
кандидатуру. Ненад Орлић је одбио кандидатуру, уз образложење да му председавајући није 
дао реч након што је био директно прозван у излагању председавајућег. 
Симо Иванежа је одбио промедбе као нетачне и неосноване, и потом је поднео оставку на 
место члана УО РНИДС и на место председавајућег скупштине.

Војислав Родић и Божидар Раденковић су нагласили да валидна оставка на место члана УО 
РНИДС не може да  се  поднесе  у усменом облику,  као  и чињеницу да  би РНИДС-у  јако 
штетило да Симо Иванежа да неопозиву оставку, јер је његов допринос у раду РНИДСа јако 



важан.  Предлог  за  одбијање  оставке  Симе  Иванеже  је  стављен  на  гласање.  Чланови 
Скупштине су једногласно подржали предлог за одбијање оставке Симе Иванеже. 

Предложена је пауза од 15 минута, ради разрешења неспоразума.
Након паузе, Симо Иванежа је повукао оставку, и добио пуну подршку чланова скупштине за 
наставак рада у својству председавајућег.
Ненад  Орлић  је  прихватио  кандидатуру,  за  чланство  у  радној  групи  скупштине  за 
побољшавање јавности рада.  

Приступило се гласању за одобравање предложених чланова Радног тела. Кандидати су: Зоран 
Бухавац, Иван Петровић, Горан Опачић, Владимир Цвејановић, Слободан Марковић и Ненад 
Орлић. Чланови скупштине гласали су на следећи начин: ЗА : 18, ПРОТИВ : 1, УЗДРЖАНИХ: 
2. Предлог је усвојен. 

Горан Опачић је покренуо питање јавности и транспарентности броја регистрованих домена, 
код  Овлашћених  регистара  (ОР),  као  и   преиспитивање  начина  рада  РНИДС  према 
Овлашћеним регистрима -  да ли је политика рада код одређених активности јавна или тајна. 
Истакао је да је потребно то дефинисати на почетку, да не би дошло до забуне у накнадном 
раду. Такође је питао да ли постоји регулатива из РНИДС, која контролише и утиче на начин 
рекламирања  услуга Овлашћених регистара.
Војислав  Родић је  нагласио да  у Правилнику о  раду Овлашћених регистара,  и  у  Општим 
условима регистрације, стоје правила, према којима ОР морају да послују. Такође је подсетио 
да сви ОР истовремено почињу са регистрацијом.
Чедомир  Шуљагић  је  дао  предлог  да  се  месец  дана,  од  почетка   регистрације,  одржи 
саветовање у организацији РНИДС коме би присуствовали и чланови слупштине и овлашћени 
регистри, јер би такав скуп, а не Скупштина РНИДС, могао да донесе квалитетне закључке и 
евентуалне предлоге за измене и допуне постојећих правила. Такође је нагласио да чланови 
скупштине треба да имају поверења у изабрани Управни одбор.
Бранислав  Добросављевић  се  изјаснио  да  треба  избегавати  реч  “тајнoст” у  раду,  да  је 
транспарентност  и  јавност  јако  важна,  и  да  треба  имати  поверења  у  УО,  који  ће  то  и 
обезбедити.
Божидар Раденковић је нагласио да се могу објављивати збирни подаци  о броју регистованих 
домена,  док  се  без  сагласности  Овлашћених  регистара  не  могу  објављивати  појединачно 
подаци за сваког ОР, јер би то могло утицати на њихову позицију на тржишту. 

Симо Иванежа је  дао  предлог да за 6  месеци,  од почетка  регистрације,  чланови УО буду 
плаћени за рад. Божидар Раденковић се сагласио са предлогом, али је нагласио да РНИДС 
мора имати довољан буџет за те издатке, што је предложио као мерило, за почетак плаћања. 
Ненад  Орлић  се  у  начелу  сагласио  са  коментаром  Божидара  Раденковића,  и  додао  да  се 
члановима УО може платити и раније уколико се стекну финансијски услови за то. Предлог 
није стављен на гласање.   

Председавајући је закључио Другу редовну седницу скупштине РНИДС у 17 сати.

У Београду, 23. фебруара 2008.

Записник водила,
 помоћник директора РНИДС

Председник скупштине РНИДС

Сања Стојковић Симо Иванежа


