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Записник са 27. седнице управног одбора РНИДС

Одржане  26. марта 2008. године са почетком у 17.30 часова у просторијама 
РНИДС.

Присутнo je 7 члановa УО:  Чедомир Шуљагић, председник УО,  Војислав Родић,  
Данко Јевтовић, Симо Иванежа, Слободан Марковић, Бранислав Добросављевић, 
Бошко Радивојевић. 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. Конституисање Комисије за транзицију

3. Акциони план директора РНИДС

4. Ресорна задужења чланова УО

5. Притужбе на рад овлашћених регистара

6. Извештај о развоју софтвера

7. Одржавање сајта РНИДС

8. Извештај о припремама семинара за ОР и прославе

9. Извештај о обезбеђењу простора и опремању канцеларије

10.Разно

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са претходне седнице УО је једногласно усвојен.

Друга тачка: Конституисање Комисије за транзицију
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Предлог за чланове Комисије за транзицију: Бошко Радивојевић, Денис Бећирић и 
Наташа Радовић.

Одлука 1:   Одлучено је да председника Комисије изаберу чланови комисије.   

Чедомир Шуљагић је предложио да се направи е-mail листа за чланове Комисије. 
Предлог је усвојен и Слободан Марковић je задужен да је направи.

Трећа тачка: Акциони план директора РНИДС

Директор је изложио предлог свог акционог плана. Договорено је да се током 
наредне две недеље формира канцеларија, да се направе предлози финансијског 
плана и систематизације радних места.

Тачка о накнади за рад директора биће размотрена након додатних 
консултација.

Четврта тачка: Ресорна задужења чланова УО

1. Симо Иванежа – проширење чланства РНИДС
2. Војислав Родић – сарадња са државним органима
3. Слободан Марковић – међународна сарадња, медији
4. Данко Јевтовић – домаћа сарадња
5. Бранислав Добросављевић – софтвер, аутоматизација процеса,сарадња 

са сродним организацијама
6. Бошко Радивојевић – унапређење инфраструктуре и развој софтвера

Одлука   2 :   Предлог за ресорна задужења чланова УО једногласно је усвојен.  

Пета тачка: Притужбе на рад овлашћених регистара

Управни одбор је разматрао притужбе на рад ОР, по извештају в.д. директора 
Мирјане Тасић.

Управни одбор је усагласио текст одговора на притужбе на рад ОР „Hosting“ д.о.о.

Шеста тачка: Извештај о развоју софтвера

Бошко Радивојевић и Бранислав Добросављевић поднели су извештај о развоју 
софтвера у РНИДС, уз одређене предлоге за даљи развој. Извештај је једногласно 
усвојен.

Седма тачка: Одржавање сајта РНИДС

У систематизацији радних места биће предвиђено радно место у чијем опису 
радног места ће бити одржавање Web сајта РНИДС.

Осма тачка: Извештај о припремама семинара за ОР и прославе

Чедомир Шуљагић и Сања Стојковић поднели су извештај о припреми семинара 
за ОР. 
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Одлука   3 :   Одлучено је да се прослава после семинара откаже.   

Девета тачка: Извештај о обезбеђењу простора и опремању канцеларије

Чедомир Шуљагић ће доставити план о обезбеђењу простора, након што се 
размотре све понуде. 

Извештај о донацији рачунарске опреме. (Биће накнадно приложен)

Десета тачка: Разно

Упућен је допис Министарству финансија и Пореској управи.
Пренос .соm домена на РНИДС. 

Одлука 4 :   Донета је одлука да се прокњижавање уплата у РНИДС, по изводима   
од прошлог дана, врши до 12 часова сваког радног дана. 

Одлука 5 :   Једногласно је одлучено да се укине ограничење броја   threadova   код   
позивања јавних   Web   сервиса.  

Седница је окончана у 20:00 сати

У Београду, 26. марта 2008.

Записник водила Председник Управног одбора 
РНИДС

Сања Стојковић Чедомир Шуљагић
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