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19.02.2007. године 
 
 

ЗАПИСНИК 
 

са прве редовне скупштине Регистра националног Интернет домена Србије, 
одржане 17. фебруара 2007. године од 11h у просторијама ИХТМ-а 

 
 
Скупштини су присуствовали следећи чланови РНИДС са правом гласа: 
 

• Лазар Бошковић, „АгитПРОП“, Београд 
• Синиша Цанић, „Beocity“ д.о.о., Београд 
• Тања Миловановић, „Београдска отворена школа“, Београд 
• Радивоје Милићевић, „Беотел“ д.о.о., Београд 
• Владимир Симић, „BizNet“ агенција, Београд 
• Слободан Марковић, „Центар за развој Интернета“, Београд 
• Горан Опачић, „Esteh“ д.о.о., Београд 
• Ненад Крајновић, „Електротехнички факултет у Београду“, Београд 
• Бошко Радивојевић, „EUnet“ д.о.о., Београд 
• Војислав Родић, „I Net“ а.д., Београд 
• Мирјана Тасић, „Математички факултет Универзитета у Београду“, Београд 
• Биљана Јакобац, „Neobee.net“ д.о.о., Нови Сад 
• Данко Јевтовић, „PCS-SezamPro On-Line“, Београд 
• Виолета Јовановић, „Синфоника“ д.о.о., Београд 
• Станиша Јосић, „StanCo“ д.о.о., Петровац 
• Симо Иванежа, „YUBC System“ а.д., Београд 

 
Скупштини је присуствовао Марио Беламарић, представник Министарства науке и 
заштите животне средине, који је водио записник. 
 
Божидар Раденковић, председник прелазног управног одбора РНИДС, отворио је прву 
редовну скупштину, након чега се приступило утврђивање кворума. Увидом у 
регистрациону листу и бројањем присутних чланова, утврђено је да се у сали налази 16 
чланова скупштине са правом гласа, те да кворум постоји. 
 
Божидар Раденковић предложио је Симу Иванежу за председавајућег скупштине. Овај 
предлог стављен је на гласање, будући да није било других предлога. Чланови скупштине 
гласали су на следећи начин: ЗА: 15, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 1. Симо Иванежа је 
изабран за председавајућег скупштине. 
 
Председавајући предлаже Данка Јевтовића и Војислава Родића за заменике 
председавајућег. Овај предлог стављен је на гласање, будући да није било других предлога. 
Чланови скупштине гласали су на следећи начин: ЗА: 14, ПРОТИВ: 0, УЗДРЖАНИХ: 2. 
Данко Јевтовић и Војислав Родић изабрани су за заменике председавајућег. 
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Председавајући упознаје присутне за предложеним дневним редом: 
 

1. Утврђивање кворума потребног за рад скупштине 
2. Избор председавајућег скупштине 
3. Усвајање записника са оснивачке скупштине 
4. Усвајање Пословника о раду скупштине 
5. Усвајање извештаја о раду прелазног управног одбора 
6. Усвајање споразума РНИДС-ЦИС о коришћењу црногорских .yu домена 
7. Избор чланова Управног одбора 
8. Разно 

 
Овај предлог стављен је на гласање, будући да није било других предлога или коментара. 
Чланови скупштине једногласно су усвојили дневни ред. 
 
Председавајући прелази на следећу тачку дневног реда – усвајање записника са оснивачке 
скупштине. Председавајући предлаже да се записник са оснивачке скупштине усвоји. Овај 
предлог стављен је на гласање, будући да није било других предлога или коментара. 
Чланови скупштине једногласно су усвојили записник са оснивачке скупштине РНИДС. 
 
Председавајући прелази на следећу тачку дневног реда – усвајање Пословника о раду 
скупштине, који је предложио прелазни управни одбор. Божидар Раденковић предложио је 
да се уместо речи „заседање“, у Пословнику користи реч „седница“, а неколико других 
чланова скупштине приметило је у тексту предлога Пословника још речи које нису у духу 
српског језика. Председавајући је нотирао ове примедбе и на гласање ставио усвајање 
предлога Пословника, уз напомену да ће овај документ бити накнадно језички редигован 
од стране стручног лица, без измене смисла његових одредби. Чланови скупштине 
једногласно су усвојили Пословник о раду Скупштине. 
 
Председавајући прелази на следећу тачку дневног реда – усвајање извештаја о раду 
прелазног управног одбора. Мирјана Тасић поднела је усмени извештај о раду регистра .yu 
домена. Слободан Марковић је представио присутнима Извештај о раду прелазног 
управног одбора. Будући да током дискусије није било суштинских примедби на садржај 
извештаја, председавајући је ставио на гласање усвајање поменутог документа. Чланови 
скупштине једногласно су усвојили извештај о раду прелазног управног одбора. 
 
Председавајући прелази на следећу тачку дневног реда – усвајање споразума РНИДС-ЦИС 
о коришћењу црногорских .yu домена. Слободан Марковић упознао је присутне са 
основним елементима споразума. Споразумом се предвиђа да ће процес транзиције 
„cg.yu“, „mn.yu“ и „cg.ac.yu“ домена дефинисати ЦИС, те да ће ови домени наставити да 
функционишу све док не буде захтевано њихово брисање или до потпуног гашења 
регистра .yu домена. Управљање yuTLD регистром биће поверено РНИДС-у, који ће 
регулисати процес транзиције за све остале .yu домене. Споразумом је предвиђено да свака 
од страна донесе правилнике којима ће бити ближе дефинисан процес транзиције .yu 
домена на .me и .rs домене, као и трајање процеса транзиције. Током дискусије неколико 
чланова скупштине имало је примедбе на нејасно формулисане одредбе које говоре о 
представљеним основним елементима споразума. Будући да током дискусије није било 
суштинских примедби на садржај споразума, председавајући је предложио да се 
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предложени нацрт споразума усвоји у начелу, да се овласти управни одбор да сачини 
коначну редакцију текста, те да се овласти вршилац дужности директора да такав споразум 
потпише. Чланови скупштине једногласно су усвојили предложени нацрт споразума у 
начелу, овластили управни одбор да сачини коначну редакцију текста, те овластили 
вршиоца дужности директора да такав споразум потпише. 
 
Председавајући прелази на следећу тачку дневног реда – избор чланова управног одбора. 
Војислав Родић предлаже следеће кандидате за чланове управног одбора: Божидар 
Раденковић, Чедомир Шуљагић, Слободан Марковић, Симо Иванежа, Војислав Родић, 
Данко Јевтовић, Звонко Цветановски. Слободан Марковић предлаже Бошка Радивојевића, 
али Бошко Радивојевић не прихвата кандидатуру. Горан Опачић предлаже Душана 
Дингарца, новинара „Света компјутера“, који прихвата кандидатуру. Такође, кандидатуре 
су прихватили Радивоје Милићевић из Беотела и Биљана Јакобац из Neobee.net. 
Председавајући је утврдио коначну листу од следећих 10 кандидата: 
 

• Божидар Раденковић 
• Чедомир Шуљагић 
• Слободан Марковић 
• Симо Иванежа 
• Војислав Родић 
• Данко Јевтовић 
• Звонко Цветановски 
• Душан Дингарац 
• Радивоје Милићевић 
• Биљана Јакобац 

 
Изборна листа стављена је на гласање и једногласно усвојена. Председавајући је указао да 
је потребно изабрати комисију која ће спровести тајно гласање за избор чланова управног 
одбора и предложио следеће кандидате: Ненада Крајновића, Бошка Радивојевића и Марија 
Беламарића. Будући да није било других предлога, на гласање је стављен предлог 
председавајућег. Чланови скупштине једногласно су усвојили састав комисије за 
спровођење избора. Након тога, председавајући је одредио паузу од 15 минута, ради 
припреме материјала за гласање. Комисија за спровођење избора припремила је 16 
гласачких листића, са по 10 кандидата са усвојене коначне листе.  Председавајући је 
подсетио чланове скупштине да се избор чланова управног одбора врши тајним гласањем, 
заокруживањем до седам кандидата на гласачком листићу. Након обављеног тајног 
гласања, комисија је утврдила да су сви гласачки листићи исправни тј. да нема неважећих 
листића. Ненад Крајновић, испред комисије за спровођење избора, прочитао је резултате 
гласања за чланове управног одбора: 
 

1. Божидар Раденковић, 15 гласова 
2. Чедомир Шуљагић, 14 гласова 
3. Слободан Марковић, 15 гласова 
4. Симо Иванежа, 15 гласова 
5. Војислав Родић, 12 гласова 
6. Данко Јевтовић, 12 гласова 
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7. Звонко Цветановски, 10 гласова 
8. Биљана Јакобац, 9 гласова  
9. Радивоје Милићевић, 6 гласова 
10. Душан Дингарац, 2 гласа 

 
Председавајући је констатовао да су за чланове управног одбора РНДИС изабрани следећи  
кандидати: 
 

1. Божидар Раденковић   
2. Чедомир Шуљагић    
3. Слободан Марковић    
4. Симо Иванежа    
5. Војислав Родић    
6. Данко Јевтовић    
7. Звонко Цветановски 

 
Председавајући је закључио прву редовну седницу скупштине РНИДС у 13h. 
 
 


