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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а/I, 

Београд, Србија 

rnids.rs рнидс.срб 

 

ЗАПИСНИК 

 

са редовне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног 

интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 25. маја 2013. године,  са 

почетком у 11,30 часова у хотелу „Москва“ у  Београду. 

 

Седници Конференције суоснивача РНИДС су присуствовали следећи суоснивачи са 

правом гласа: 

 

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

 

2. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад 
Овлашћени представник: Ирена Булат  

 

3. "AV com", Београд 
Овлашћени представник: Никола Лукић  

4. "Belit", Београд 
Овлашћени представник: Горан Миланковић 

5. "BeotelNet-ISP", Београд 
Овлашћени представник: Данијел Фујс 

6. "Burek.com", Београд 
Овлашћени представник: Иван Минић 

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

 

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

 

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

10. Друштво за информатику Србије, Београд 
Овлашћени представник: Никола Марковић 

 

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

 

12. "Е-трговина", Нови Сад 
Овлашћени представник: Горан Миланковић 

 

http://www.rnids.rs/
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13. Фонд за развој осигурања, Нови Сад 

      Овлашћени представник: Војислав Родић 

 

14. "Gama Electronics", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Бухавац  

 

15. "Heisenbug", Београд 
Овлашћени представник: Звонимир Томас  

 

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

 

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

18. "Key IT" , Београд 

Овлашћени представник: Дејан Живковић 

 

19. "Конект" , Смедерево 

Овлашћени представник: Срђан Стојковић 

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

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

22. "Mainstream", Београд 
Овлашћени представник: Данко Јевтовић 

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

24. "Ninet Company", Ниш 
Овлашћени представник: Горан Шимбовски 

25. "NIP BIF PRESS", Београд 
Овлашћени представник: Горан Миланковић 

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

27. "Опште удружење предузетника Лесковца", Лесковац 
Овлашћени представник: Ирена Булат 

28. "Панет", Панчево 
Овкашћени представник: Мирослав Панчевац  

29. "Perke.net", Београд 
Овлашћени представник: Ненад Крајновић 

30. "Политика", Београд 
Овлашћени представник: Душан Дингарац 
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31. Привредна комора Србије, Београд 
Овлашћени представник: Мирјана Миленковић 

32. "Quad", Београд 
Овлашћени представник: Зоран Бухавац 

 

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

34. "Верат", Београд 

            Овлашћени представник: Саша Миловановић 

 

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

седницу Конференције суоснивача Фондације РНИДС-а.  

 

Констатовано је за 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 извршни директор за опште и правне послове РНИДС-а обавили су проверу 

идентитета лица са достављеним овлашћењима за ову седницу. 

 

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

налази 33 овлашћена представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.  

 

Председник Конференције суоснивача је констатовао да је записник са претходне 

седнице, у складу са чланом 23. Пословника о раду Конференције суоснивача, усвојен 

електронским путем. 

 

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност. 

 

Председник Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне за предложеним 

дневним редом и предложио да се Конференција суоснивача изјасни о дневном реду. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Информација о Финансијском извештају за 2012. и за I квартал 2013.  

2. Усвајање Мандатног извештаја о раду Управног одбора за период окт 

2011 – феб 2013. године и информација о раду Управног одбора за I 

квартал 2013. године 

3. Усвајање аката Фондације РНИДС:  

1. Етички кодекс  

2. Правилник о политици и поступку спречавања сукоба интереса  

3. Правилник о интерним каналима комуникације 

4. Избор чланова Статутарне комисије 

I 

Информација о Финансијском извештају за 2012. и за I квартал 2013. 

На почетку ове тачке Душан Стојичевић, председник Управног одбора, дао је уводну 

реч и информисао Конференцију суоснивача о накнадно установљеним пореским 

обавезама које је РНИДС протеклих дана измирио. Наиме, ради се о дугу који износи  
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5.921.611,56 динара са урачунатим каматама. Предметни дуг је настао по основу 

необрачунавања и неплаћања свих припадајућих пореза и доприноса у случајевима 

када су на службена путовања одлазила лица која нису у радном односу у РНИДС-у, а 

примају накнаду за свој ангажман.  

У вези навода у погледу пореза и доприноса, Ненад Орлић је поставио питање, како је 

независни ревизор потписао и доставио извештај који није садржао примедбе које би се 

односиле на заостале пореске обавезе. 

Душан Стојичевић је одговорио да се Управни одбор, за сада, није бавио питањем 

одговорности за овај пропуст, те да ће се у наредном периоду бавити овим питањем, 

укључујући све његове сегменте. 

Вд директора, Александар Поповић је представио финансијски извештај за 2012. 

годину, као и стање и токове финансијских средстава у првом кварталу 2013. године.  

II  

Усвајање Мандатног извештаја о раду Управног одбора за период окт 2011 – феб 

2013. године и информација о раду Управног одбора за I квартал 2013. године 

Претходни сазив Управног одбора је благовремено доставио Мандатни извештај о 

раду, након разматрања Конферецнија суоснивача је већином гласова са 33 ЗА, 1 

ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАН, усвојила Мандатни извештај о раду Управног одбора. 

 

Александар Павловић, члан Управног одбора је представио извештај о раду Управног 

одбора за први квартал 2013. године и истакао најзначајније активности Управног 

одбора током овог периода. 

 

У вези дела излагања које се односи на финансијски прилив, Зоран Бухавац је питао да 

ли је продужење рока од додатних 15 дана за брисање истеклих назива домена утицало 

на раст финансијских средстава. 

 

Александар Павловић је навео да је канцеларија анализирала пораст броја регистрација 

током првог кватала, али да он у овом тренутку не поседује све те податке.  

III 

Усвајање аката Фондације РНИДС: 

1. Етички кодекс  

2. Правилник о политици и поступку спречавања сукоба интереса  

3. Правилник о интерним каналима комуникације 

Душан Стојичевић, председник Управног одбора и координатор радне групе која је 

била задужена за израду предлога ових аката, представио је Конференцији ове акте. 

 

Слободан Марковић је навео да не подржава доношење Правилника о интерним 

каналима комуникације, јер организација као РНИДС не треба на такав начин да 

уређује интерну комуникацију.  
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Лазар Бошковић је навео да треба донети одлуку којом се одређује рок у ком стварно 

стање треба да се уподоби одредбама Етичког кодекса. 

 

Слободан Марковић је навео да почетак примене документа треба да буде у прелазним 

одредбама документа, и да то питање не може да се уреди одлуком или закључком. 

 

Након кратких конслултација које су спровели председник и заменик председника 

Конференције са овлашћеним представницима суоснивача у погледу садржаја Етичког 

кодекса, Слободан Марковић је предложио да се разматрање предлога документа 

помери за наредну седницу Конференције суоснивача. 

 

Већином гласова са 24 ЗА, 5 ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН, разматрање предлога Етичког 

кодекса је померено за наредну седници Конференције суоснивача. 

 

Имајући у виду да су предложени документи у оквиру ове тачке део једне целине, у 

уме Управног одбора, као предлагача, Душан Стојичевић је предложио да се 

разматрање и преостала два предлога докумената помери за наредну седницу. 

 

Већином гласова са 24 ЗА, 1 ПРОТИВ, 7 УЗДРЖАНА, разматрање предлога 

Правилника о политици и поступку спречавања сукоба интереса и Правилника о 

интерним каналима комуникације је померено за наредну седницу Конференције 

суоснивача. 

 

IV 

Избор чланова Статутарне комисије 

По спровденом јавном позиву за избор чланова Статутарне комисије, коначна листа 

кандидата је следећа:  

 

1. Весна Гаковић Анђелић 

2. Радован Грбовић 

3. Милена Игњатовић 

4. Саша Левнајић 

5. Жарко Птичек 

6. Доц. др. Зоран Цветковић 

 

Председник Конференције суоснивача је позвао овлашћене представнике суоснивача 

да преузму гласачке листиће и дао кратко упутсво о начину гласања за чланове 

Статутарне комисије. С обзиром на то да се бирају три члана Статутарне комисије, 

сваки овлашћени представник суоснивача има право да заокружи до три кандидата са 

коначне листе.  

 

По спроведеном тајном гласању и утврђивању резултата гласања, објављени су 

резултати гласања, према којима је утврђена следећа ранг листа: 

 

1. Жарко Птичек, освојених 27 гласова; 

2. Милена Игњатовић, освојених 26 гласова; 

3. Саша Левнајић, освојених 26 гласова; 

4. Доц. др. Зоран Цветковић, освојених 9 гласова; 

5. Весна Гаковић Анђелић, освојених 7 гласова; 
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6. Радован Грбовић, освојених 6 гласова. 

 

* 

*    * 

На основу члана 54. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена 

Србије“, на редовној седници одржаној дана 25. маја 2013. године, Конференција 

суоснивача донела је: 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СТАТУТАРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I Бира се Статутарна комисија РНИДС-а. 

 

II За чланове Статутарне комисије изабрани су:  

1. Жарко Птичек,  

2. Милена Игњатовић, 

3. Саша Левнајић. 

 

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Седница је закључена у 13,30 сати. 

 

У Београду, 25. мај 2013. године. 

 

 

Председник Конференције суоснивача 

 

___________________ 

Војислав Родић 

 

Заменик председника Конференције суоснивача 

 

___________________ 

Слободан Марковић 

 

Записник водио 

 

_____________________________________ 

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове РНИДС 

 


