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Записник са 37. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 30. октобра 2008. године са почетком у 16,30 часова.
Присутнo je 6 члановa УО: Чедомир Шуљагић, председник УО, Симо Иванежа, Војислав
Родић, Бошко Радивојевић, Бранислав Добросављевић, Данко Јевтовић, чланови УО,
Мирјана Тасић в.д. Директора (без права гласа)
На предлог председника УО Чедомира Шуљагића, чланови УО једногласно су усвојили
следећи,
Дневни ред:
1. Одлука о сазивању Скупштине РНИДС;
2. План активности РНИДС до краја текуће године, припреме за одржавање ванредне
седнице Скупштине РНИДС и организација јавне расправе у вези измена и допуна аката
РНИДС које усваја Скупштина РНИДС;
3. Израда елемената и нацрта стратегије РНИДС;
4. Извештај о реализацији плана рада у области односа са јавношћу у периоду август –
октобар;
5. Информација о поступку арбитраже;
6. Информација о поступку обезбеђивања дугорочног закупа пословног простора код ЈП
Стари Град;
7. Договор у вези модела извештавања о финансијском пословању РНИДС;
8. Информација о завршетку поступка избора логотипа и разлозима некоришћења
изабраног логотипа;
9. Извештај о учешћу делегације РНИДС на скупштини CENTR 2. и 3. октобра 2008.године
у Пизи, Италија;
10. Разно.

Прва тачка: Једногласно је усвојена Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине
РНИДС.
Управни одбор је одлучио да се ванредна седница Скупштине РНИДС одржи у недељу 7.
Децембра 2008. године. Седница Скупштине се сазива како би се члановима Скупштине
поднео извештај о важним догађајима који су карактерисали период од претходне седнице
Скупштине, као што су почетак регистрације .RS домена, завршетак регистрације .YU
домена и престанак права предности регистрације .RS домена по основи регистрованог
.YU домена, измене и допуне аката које доноси Скупштина РНИДС и избор нових чланова
Управног одбора на место оних који су поднели оставке у међувремену.
Друга тачка: План активности РНИДС до краја текуће године - утврђивање прецизних
термина активности у поступку избора директора РНИДС, припреме за одржавање
Скупштине РНИДС и организација јавне расправе у вези измена и допуна аката РНИДС
које усваја Скупштина РНИДС. Под овом тачком усвојене су следеће одлуке:
- Одлука о именовању радног тела за организацију Скупштине РНИДС, за чланове су
изабрани: Чедомир Шуљагић, председник УО, Бошко Радивијевић, члан УО, Горан
Миланковић, помоћник директора за маркетинг и рад са овлашћеним регистрима.
- Одлука о спровођењу јавне расправе о актима РНИДС, за чланове радног тела које ће
спровести расправу именују се: Данко Јевтовић, члан УО, Бранислав Добросављевић, члан
УО, Дејан Ђукић, помоћник директора за правна питања.
Трећа тачка: Једногласно је усвојена Одлука о изради елемената и нацрта Стратегије
РНИДС, за чланове радног тела за израду документа именују се Чедомир Шуљагић,
председник УО, Слободан Марковић, члан УО, Бошко Радивојевић, члан УО.
Четврта тачка: Извештај о реализацији плана рада у области односа са јавношћу у
периоду август –октобар, подношење извештаја је померено за следећу седницу УО.
Пета тачка: Информација о поступку арбитраже, Дејан Ђукић помоћник директора за
правна питања је поднео извештај у вези текућег поступка арбитраже, као и предлог о
евентуалним изменама Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова
поводом регистрације .rs домена. УО је закључио да треба контактирати стручњаке са
Правног факултета у вези измена правилника.
Шеста тачка: Информација о поступку обезбеђивања догорочног закупа пословног
простора код ЈП Стари Град, Дејан Ђукић помоћник директора за правна питања је пренео
информацију Управном одбору да је парнични поступак између ЈП Стари Град и
претходног закупца окончан у корист ЈП Стари Град и да је у току поступак принудног
исељења претходног закупца.
Седма тачка: Договор у вези модела извештавања о финансијском пословању
РНИДС, договорено је да вд директора Мирјана Тасић припреми допуну финансијског
извештаја и да члановима Управног одбора достави у штампаној форми пре наредне
седнице УО.

Осма тачка: Информација о завршетку поступка избора логотипа и разлозима
некоришћења изабраног логотипа. УО је пренета информација да ће употреба изабраног
логотипа отпочети чим буде достављена Књига графичких стандарда.
Девета тачка: Извештај о учешћу делегације РНИДС на скупштини CENTR 2. и 3.
октобра 2008. године у Пизи, Италија. Чланови делегације су обавестили УО да ће
доставити извештај у писаној форми.
Десета тачка: Разно - УО је констатовао да је неопходно извршити техничку редакцију
Одлуке од 20.08.2008. године, како би се нумерација чланова сложила са текстом
Пословника УО који је усвојен 03.05.2007. пре него што се унесу измене од 20.08.2008.
године.
Седница је завршена у 18 сати и 40 минута.
У Београду 30.10.2008. године
Записник водио
Дејан Ђукић,
Помоћник директора за правна питања

Председник УО
Чедомир Шуљагић

