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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а/I, 

Београд, Србија 

www.rnids.rs 

 

 

ЗАПИСНИК 
 

 

са ванредне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног 

интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 11. децембра 2011. године,  

са почетком у 11, 15 часова у просторијама РНИДС-а, Жоржа Клемансоа 18а, Београд. 

Седници Конференције суоснивача РНИДС су присуствовали следећи суоснивачи са 

правом гласа: 

1. "АгитПРОП", Београд 
Овлашћени представник: Лазар Бошковић 

 

2. Београдска отворена школа, Београд 
Овлашћени представник: Taња Миловановић 

 

3. "BeotelNet-ISP", Београд 
Овлашћени представник: Ивана Цветковић 

 

4. Центар за развој Интернета, Београд 
Овлашћени представник: Слободан Марковић 

 

5. "Естех", Београд 
Овлашћени представник: Горан Опачић 

 

6. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд 
Овлашћени представник: Ненад Крајновић 

 

7. "ЕУнет", Београд 
Овлашћени представник: Оливера Трифунац 

 

8. "I Net", Београд 
Овлашћени представник: Војислав Родић 

 

9. "Орион телеком тим", Београд 
Овлашћени представник: Гордана Стевановић 

 

10. "StanCo", Петровац 
Овлашћени представник: Дејан Живковић 

 

11. "Gama Electronics", Београд 
Овлашћени представник: Марко Милуновић 

 

http://www.rnids.rs/
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12. "Absolut OK", Београд 
Овлашћени представник: Александар Каменковић 

 

13. "Информатика", Београд 
Овлашћени представник: Рашета Душан 

 

14. "Верат", Београд 
Овлашћени представник: Душан Дингарац 

 

15. "Mainstream", Београд 
Овлашћени представник: Бошко Радивојевић 

 

16. "AVcom", Београд 
Овлашћени представник: Жељко Милић 

 

17. "Madnet", Панчево 
Овлашћени представник: Ненад Орлић 

 

18. "Нинет", Ниш 
Овлашћени представник: Горан Шимбовски 

 

19. "Беогрид", Београд 
Овлашћени представник: Душан Луковић 

 

20. "Key IT", Београд 
Овлашћени представник: Горан Миланковић 

 

21. Привредна комора Србије, Београд 
Овлашћени представник: Владимир Ђелић 

 

22. Институт "Михајло Пупин", Београд 
Овлашћени представник: Марио Беламарић 

 

23. "Quad", Београд 
Овлашћени представник: Александар Јошић 

 

24. "Југодата", Београд 
Овлашћени представник: Данко Јевтовић 

 

25. "Е-трговина", Нови Сад 
Овлашћени представник: Ивана Ђидић Бешић 

 

26. "Конект", Смедерево 
Овлашћени представник: Горан Шимбовски 

 

27. "Perke.net", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Перовић 

 

28. Фонд за развој осигурања, Нови Сад 

      Овлашћени представник: Душан Дингарац 
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29. "Панет", Панчево 
Овлашћени представник: Душан Панчевац 

 

30. "Банкер", Ниш 
Овлашћени представник: Марио Радојковић 

 

31. ЈУ "Југословенски преглед", Београд 
Овлашћени представник: Иле Ковачевић 

 

32. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 
Овлашћени представник: Душан Поповић 

 

33. "Coming - Computer Engineering", Београд 
Овлашћени представник: Лиана Обадић 

 

34. "Master Media Factory", Београд 
Овлашћени представник: Ивана Ђидић – Бешић 

 

35. Друштво за информатику Србије, Београд 
Овлашћени представник: Срђан Обрачевић 

 

36. "Cisco Србија", Београд 
Овлашћени представник: Марко Божовић 

 

37. "Mineco-Computers", Београд 
Овлашћени представник: Милован Матијевић 

 

38. Библиотека града Београда, Београд 
Овлашћени представник: Мирко Марковић 

 

39. "Политика", Београд 
Овлашћени представник: Душан Дингарац 

 

40. "CRI Domains", Београд 
Овлашћени представник: Слободан Марковић 

 

41. "MadWeb", Панчево 
Овлашћени представник: Ненад Орлић 

 

42. "Рео" , Београд 

      Овлашћени представник: Слободан Капларевић  

43. "TeleGroup", Београд 
Овлашћени представник: Дејан Панић 

 

44. "ОЗОН", Удружење грађана, Београд 
Овлашћени представник: Лазар Бошковић 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је ванредну 

седницу Конференције суоснивача РНИДС-а у 11,15 часова.  
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Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали 

налази 44 овлашћена представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.  

 

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 

 

Констатовано је у записник да су сви који нису одређени као трајни овлашћени 

представници суоснивача доставили уредно овлашћење за учествовање у раду и 

гласање на овој седници. Увидом у личне карте, председник Конференције суоснивача 

и менаџер правних послова РНИДС-а извршили су проверу идентитета лица са 

достављеним овлашћењима за ову седницу. 

 

Председника Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне за предложеним 

дневним редом и ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

Предлог дневног реда: 

 

I Одлука о поништењу Одлуке о одбацивању кандидатура за чланове Управног 

одбора донете 24. септембра 2011. године 

  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

I Одлука о поништењу Одлуке о одбацивању кандидатура за чланове Управног 

одбора донете 24. септембра 2011. године 

 

I 

Одлука о поништењу Одлуке о одбацивању кандидатура за чланове 

Управног одбора донете 24. септембра 2011. Године 
 

Након усвајања дневног реда овлашћени представници суоснивача са ограниченим 

правом гласа вратили су своје гласачке палице, те се у сали налази 37 суоснивача са 

пуним правом гласа, те кворум за рад по овом питању постоји. 

 

Предлагач Бошко Радивојевић је у  року утврђеним Статутом РНИДС-а доставио 

предлог одлуке који гласи:  

 

Одлука о поништавању одлуке о одбацивању кандидатура за чланове Управног 

одбора 

 

I Поништава се одлука о одбацивању кандидатура за чланове Управног одбора донета 

на седници Конференције суоснивача РНИДС-а од 24. 9. 2011. године.  

 

II Поништава се одлука о избору чланова Управног одбора донета на седници 

Конференције суоснивача РНИДС-а од 24. 9. 2011. године.  

 

III Председник Конференције суоснивача ће заказати нову ванредну седницу 

Конфренције суоснивача сходно поступку за заказивање ванредне седнице 

Конференције суоснивача ради избора чланова Управног одбора. 
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У свом уводном обраћању предлагач је истакао да је тема због које је сазвана седница 

изузетно важна. Додао је да је протеклих дана вођен велики број жустрих дискусија 

између суоснивача како на листи Конференције суоснивача, тако и ван ње, из којих се 

закључује да је РНИДС тренутно пред великим изазовом. Навео је да су оквири 

дефинисани актима РНИДС постали ограничени као и да су поједини циљеви 

дефинисани актима реалан извор проблема и баласт. Додао је да је свима јасна 

суштина проблема и да је „између редова“ егзистенција РНИДС-а доведена у питање. 

Сматра да је сазивањем ове седнице остварен циљ  и да је на дневни ред стављена 

промена највиших аката РНИДС-а којим ће се на свеобухватан начин решити све 

нејасноће у Статуту које су подложне различитим тумачењима и обезбедити стабилно 

функционисање организације као и спречити могућност несразмерног утицаја 

појединих групација на рад организације. У вези изнетог позвао је присутне да се 

изјасне као уздржани чиме ће се потврдити да је задатак свих задатака промена 

Статута. 

 

Ненад Орлић је навео да се слаже са предлагачем да проблеме треба решавати 

заједнички и позвао све присутне да гласају уздржано како организација не би била 

доведена у незгодне токове. 

 

Данко Јевтовић је навео да је данашња седница сазвана због неправде која је учињена 

приликом избора за Управни одбор ове организације, чиме су повређена нека права 

суоснивача. Напоменуо је да, у овом тренутку, то није најважније него то што се 

Конференција, на неки начин, морално огрешила о људе који су кандидовани за 

Управни одбор. Угледне особе су кандидоване и због процедуралних питања су нађени 

разлози да те особе буду онемогућене да се кандидују за Управни одбор. Подсетио је 

да је на једној од претходних седница постојао формални недостатак за кандидатуру 

Симе Иванеже, али да је тадашња Скупштина прихватили такву кандидатуру. Додао је 

се РНИДС можда налази у највећој кризи од свог оснивања. Подсетио је да су 

приликом оснивања РНИДС-а постојали предлози у вези структуре Скупштине према 

квотама којим би на једнак начин били заступљени битни чиниоци друштвене 

заједнице. Поставио је питање да ли Конференција са оваквим саставом може да 

спроведе оне циљеве због којих РНИДС постоји. Навео је да постоји доста 

организација која треба да буду суоснивачи то нису, а има и оних организација међу 

суоснивачима које делују као да су приступиле РНИДС-у да би били гласачка машина. 

Закључио је, да је од РНИДС-а направљена стабилна и транспарентна организација, 

многи од проблема не би се ни појавили. Очекује да измене Статута које су најављене 

не буду само козметичка ствар и да реформу треба спровести на суштински начин на 

исправним темељима уз шире укључивање интернет заједнице и максималну јавност у 

раду. Рекао је да би оставио рок од шест месеци за спровођење реформи и избор нових 

људи. 

 

Владимир Ђелић је позвао иницијатора да појасни шта очекује од овлашћених 

представника по питању гласања, обзиром да је он лично убеђен да је прекршен Статут 

приликом избора за чланове Управног одбора 24. 9. 2011. године. Тражио је од 

предлагача да појасни како да буде уздржан по питању о ком има став. 

 

Бошко Радивојевић је навео да је несумњиво да је Статут прекршен али да су се многе 

ствари када је ова организација у питању од тренутка покретања иницијативе 

промениле и да ситуација налаже да се поступи другачије. 

 

Ненад Крајновић је предложио да се о овом предлогу одлуке гласа тајно. 
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Предлог је одбијен, резултат гласања је следећи: 

 

8 ЗА, 24 ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАНА. 

 

У поновном утврђивању кворума установљено је да се у сали налази 37 овлашћених 

представника суоснивача са пуним правом гласа, те да кворум за одлучивање по овом 

питању постоји. 

 

Предлог одлуке о поништавању одлуке о одбацивању кандидатура за чланове 

Управног одбора је стављен на гласање.  

 

Предлог је одбијен, резултат гласања је следећи: 

 

3 ЗА, 8 ПРОТИВ, 25 УЗДРЖАНА. 

 

 

*************************************************************************** 

 

Седница је закључена у 11 сати и 56 минута. 

 

У Београду, 11. децембар 2011. године. 

 

 

Председник Конференције суоснивача 

 

___________________ 

Војислав Родић 

 

Заменик председника Конференције суоснивача 

 

___________________ 

Слободан Марковић 

 

Записник водио 

 

_____________________________________ 

Дејан Ђукић, менаџер правних послова РНИДС 

 


