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Записник са 25. седнице управног одбора РНИДС

Одржане  04. марта 2008. године са почетком у 17. часова у просторијама YUBC 
System.

Присутнo je 7 члановa УО:  Чедомир Шуљагић, председник УО,  Војислав Родић, 
Симо Иванежа, Данко Јевтовић, Слободан Марковић, Небојша Васиљевић, 
Бранислав Добросављевић. Чланови УО 

Мирјана Тасић в.д.  директора

На предлог председника Управног одбора Чедомира Шуљагића, чланови 
Управног одбора једногласно су усвојили следећи

Дневни ред

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Оставка члана УО

3. Гласање о поверењу председника УО РНИДС 

4. Кооптација у УО

5. Одлука о сертификацији «web» апликација

6. Информација о састанку са представницима компаније Microsoft (Одлука о 
споразуму са компанијом Microsoft)

7. Одлука о измени списка резервисаних домена за потребе РНИДС

8. Разно

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице УО је једногласно усвојен.

 

Друга тачка:  Оставка члана УО

На  основу  правила  фонда  РНИДС,  Управни  одбор  не  расправља  о  оставкама 
чланова УО,  јер их скупштина бира.  С’  тога се само писана оставка члана УО 
скупштини РНИДС сматра важећом.
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Трећа тачка: Гласање о поверењу председника УО РНИДС

Одлуком  чланова  УО  гласање  о  поверењу  председника  УО  РНИДС  је  јавно. 
Бројањем гласова утврђено је  да су  чланови  УО гласали на следећи начин:  6 
гласа  ДА,  један  уздржан.  За  председника  УО  РНИДС  изабран  је  Чедомир 
Шуљагић.

За  заменика  председника  УО,  јавним  гласањем,  изабран  је  Симо  Иванежа. 
Чланови УО су гласали на следећи начин: 6 гласова ДА, и један уздржан.  

Четврта тачка: Кооптација УО

Одлука 1  : УО је једногласно донео одлуку да неће бити изјашњавања поводом   
кооптације У  правног одбора   .  

Пета тачка: Одлука о сертификацији «web» апликација 

Поднет је извештај о новим ОР који су прошли проверу рада апликације за 
обављање послова регистрације коришћењем јавних Веб сервиса РНИДС. Коначан 
број OR је 16.

Шеста тачка: Информација о састанку са представницима компаније Microsoft 
(Одлука о споразуму са компанијом Microsoft)

Чедомир Шуљагић је изнео информацију о састанку са Мајкрософтом. У наредном 
периоду биће направљен распоред активности о заједничком наступу РНИДС и 
Мајкрософта.

Седма тачка: Одлука о измени списка резервисаних домена за потребе РНИДС

На електронској седници УО РНИДС, чланови УО су донели одлуку да се из листе 
резервисаних  домена  РНИДС,  избришу  домени  који  се  налазе  на  листи 
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резервисаних домена Републике Србије. УО ће накнадном електронском одлуком 
финално потврдити обе листе. 

Осма тачка: Разно

 

Договор око конференције за штампу – Прелиминарни датум РНИДС 
конференције за штампу поводом почетка регистрације .rs домена је 13.03. 

Чедомир Шуљагић је дао информацију о простору.

Мирјана Тасић је информисала УО да се ток припрема за почетак регистрације 
одвија без проблема.

Управни одбор је усвојио текст саопштења са ове седнице, који ће бити објављен 
листама. 

Седница је окончана у 20:00 сати 

У Београду, 04. марта 2008.

Записник водила Председник Управног одбора 
РНИДС

Сања Стојковић Чедомир Шуљагић
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