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Записник са 36. седнице управног одбора РНИДС 
 

Одржане 12. септембра 2008. године са почетком у 18 часова. 
 

Присутнo je 7 члановa УО: Чедомир Шуљагић, председник УО, Симо Иванежа, Војислав Родић, 

Слободан Марковић, Бошко Радивојевић, Бранислав Добросављевић, Данко Јевтовић, чланови УО 

и Мирјана Тасић в.д. Директора (без права гласа). 
 

На предлог председника управног одбора Чедомира Шуљагића, чланови УО 

једногласно су усвојили следећи, 

 

Дневни ред: 

 

1. Одлука о избору консултантске куће за избор директора РНИДС, 

2. Финансијси извештај о пословању РНИДС за прву половину 2008. године, 

3. Извештај о кампањи о завршетку регистрације .yu домена, 

4. Разно. 

 

Прва тачка: Усвојена је Одлука о избору консултантске куће за избор директора РНИДС, са 

4 гласа за и 3 против, да се прихвати понуда Adigez, као и да се са њима потпише уговор о услузи 

професионалне селекције кандидата за директора РНИДС. 

Друга тачка: Финансијси извештај о пословању РНИДС за прву половину 2008. године. 

Директор РНИДС је доставио УО финансијски извештај за наведени период, а УО је извршио 

анализу достављеног извештаја. УО је констатовао да је неопходно да стручне службе РНИДС 

припреме и доставе прецизне податке за плаћања по основу уговора о делу, уговорима о 

ауторском делу, уговорима преко омладинске задруге  и трошкове набавке основних средстава. 

 

Трећа тачка: Извештај о кампањи о завршетку регистрације .yu домена. Помоћник директора 

за маркетинг и за рад са ОР је поднео извештај о кампањи, као и о простору који је кампања 

добила у електронским и штампаним медијима. УО је закључио да извештаји за маркетиншке и 

друге активности треба да имају и квантификовану анализу успешности и процену финансијских 

ефеката. 

 

Четврта тачка: Разно   

� Члан УО Бошко Радивојевић је предложио да екипа са ЕТФ руководству и запосленима 

РНИДС одржи презентацију система за управљање електронским документима Alfresco. 

Предлог је прихваћен и закључено је да презентацију треба одржати по избору директора 

РНИДС. 

� У вези GTLD домена РНИДС, закључено је да је потребно да се пребаце на РНИДС са 

најдужим роком резервације. 

� Одлучено је да делегацију РНИДС на састанку CENТR-а у Пизи, Италија, који се одржава 

2. и 3. октобра 2008. године, а на којој ће бити извршен свечани пријем РНИДС у ову 

организацију чине г. Симо Иванежа, председавајући Скупштине РНИДС, г. Бранислав 

Добросављевић, члан УО и г. Горан Миланковић, помоћник директора РНИДС. 
 

Седница је завршена у 20 сати. 

У Београду 12.09.2008. године 

 

       Записничар                                                                                  Председник УО 

      Дејан Ђукић                                                                                Чедомир Шуљагић 


