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ЗАПИСНИК 

 

са ванредне седнице Скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, одржане 

12. децембра 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" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Александар Каменковић 

3. „Беогрид“  Београд  

Делегирани представник: Александар Ђуровић 

 

4. „Агенција Е-трговина“  

Делегирани представник: Марин Михаић 

 

5. “Белит” д.о.о. Београд, 

 Делегирани представник: Милан Вуковић 

 

6. "Центар за развој Интернета", Београд 

Делегирани представник: Слободан Марковић  

7. "Електротехнички факултет у Београду", Београд 

Делегирани представник: Марко Живановић 

8. "EUnet" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Јелена Опачић 

9. "Gama Electronics" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Зоран Бухавац  

10. "I Net" а.д. Београд 

Делегирани представник: Војислав Родић 

11. "Институт Михајло Пупин", Београд 

Делегирани представник: Марио Беламарић 

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. "AV com" д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Слађана Инић 

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.  “Привредна комора Србије“  

Делегирани представник: Снежана Божић Малешевић 

21. "IT Support" д.о.о. Лазаревац 

Делегирани представник: Предовић Марко 

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: Александар Јошић 

25. „Верат“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Бранко Вељковић 

 

26. „Естех“ д.о.о. Београд 

Делегирани представник: Горан Опачић 

 

27. Агенција за привредне регистре 

Делегирани представник: Бранислав Добросављевић 

 

 

 

 

 



Снежана Божић-Малешевић, председница Скупштине РНИДС, отворила је ванредну 

седницу Скупштине РНИДС. 

 

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

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

 

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 

 

Председница, Снежана Божић-Малешевић је упознала присутне за предложеним дневним 

редом и предложила да се Скупштина изјасни о дневном реду. 

 

Предлог дневног реда: 

 

 

1. Усвајање финансијског плана за 2010. годину. 

 

Чланови Скупштине су једногласно усвојили предложени дневни ред. 

 

1. Усвајање финансијског плана за 2010. годину. 

 

Председник Управног одбора је презентовао кратак извештај о раду Управног одбора за 

период од претходне седнице Скупштине као и план активности за наредни период. 

Директор РНИДС, Ненад Маринковић презентовао је планиране активности у будућем 

раду РНИДС, а након то је презентовао финансијски план за 2010. годину. 

 

Након поновног утврђивања кворума констатовано је да се у сали налази 27 чланова 

Скупштине са правом гласа те да кворум постоји, а потом је отворена расправа о овој 

тачки. 

 

Симо Иванежа је предложио да се у ставку која се односи на конференције ICANN и 

CENTR и сарадња са њима, додају и средства која би обезбедила да чланови делегација 

буду и чланови Скупштине. Наведена средстава би се обезбедила тако што би се орочена 

средства за гарантовани сервис у периоду од 10 година умањила за 1.500.000,00 динара. 

Данко Јевтовић је навео да је овако прецизан финансијки план знак да организација улази 

у стабилнију фазу. Додао је да би требало побољшати јавност ради и извештавање., као и 

да би финансијски извештаји требали да садрже више детаља, како би неком ко се не 

разуме у књиговодство било лакше да прати. Поред тога затражио је да Управни одбор и 

директор доставе извештај о задатим пословима са претходних седница Скупштине. 

Бранислав Добросављевић је навео да ће оваква структура финансијског плана омогућити 

лакше праћење финансија, како на кварталном тако и на годишњем нивоу. 

Слободан Марковић је навео да је потребно за ставку маркетинг донети маркетиншки 

план и да се средства троше према том плану, а за донаторске пројекте да се донесе 

правилник и да се средства не рaспоређују ad hoc, већ путем јавног позива.  

Ненад Маринковић је навео да је предлагач финансијског плана Управни одбор и да ће 

његова реализација функционисати у сарадњи са  Управним одбором. 

Бошко Радивојевић је навео да се орочена средства за гарантовани сервис у периоду од 10 

година не могу пребацивати у конференције ICANN и CENTR и сарадња са њима. 



Ненад Маринковић се сложио да не треба смањивати орочена средства за гарантовани 

сервис у периоду од 10 година. 

Горан Опачић је навео да подржава предлог финансијског плана и питао да ли постоје 

средства за промоцију .rs домена ван Србије и средства за организовање повремених 

дискусија између чланова Скупштине о питањима од значаја за рад РНИДС. Предложио је 

да се ставке буџета не мењају већ да се Управном одбору остави слобода приликом избора 

чланова делегације.  

Ненад Орлић је навео да сматра да Управни одбор не може да делегира чланове 

делегације из Скупштине, већ да то мора да учини Скупштина. 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ: Бошко Радивојевић је предложио да се предлог Симе Иванеже 

јасније конципира, односно да се ставка IDN домен апликација умањи за 2.000.000,00 

динара, а да се увећају следеће ставке : конференције ICANN и CENTR и сарадња са њима 

увећа за 750.000,00 динара, интерна догађања за 500.000,00 динара, а ставка регистри за 

750.000,00 динара. Умањују се ставке набавка хардвера и пратећег софтвера за 

1.500.000,00, динара, и развој софтвера за регистрацију домена и будућих апликација за 

500.000,00 динара, а додаје се ставка IDN апликација са 2.000.000,00 динара. 

Војислав Родић је навео да је на дневном реду само једна тачка, усвајање финансијског 

плана за 2010. годину и једино је значајно да ли предлог Симе Иванеже има ефекат на 

финансијаки план, а Управни одбор увек одлучује о саставу делегације и да не постоје 

сметње да се неко из Скупштине укључи у делегацију. 

 

Предлог измена Бошка Радивојевића и Симе Иванеже усвојен је једногласно са 26 

гласова ЗА. 

Финансијки план за 2010. годину усвојен је једногласно са 26 гласова ЗА. 

 

 

Председница је закључила ванредну седницу Скупштине РНИДС у 15,50 сати. 

У Београду, 12. децембра 2009. године. 

 

 

Председник Скупштине 

 

___________________ 

Снежана Божић-Малешевић 

 

Заменик председника Скупштине 

 

___________________ 

Гордана Стевановић 

 

Записник водио 

 

_____________________________________ 

Дејан Ђукић, помоћник директора РНИДС 


