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Записник са 38. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 13. новембра 2008. године са почетком у 17,00 часова.
Присутнo je 6 члановa УО: Чедомир Шуљагић, председник УО, Симо Иванежа, Војислав
Родић, Бошко Радивојевић, Слободан Марковић, 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. Усвајање записника са 37. Седнице УО,

2. Договор у вези огранизације и дневног реда Ванредне седнице Скупштине РНИДС 
сазване за 7.12.2008. године,

3. Извештај о реализацији плана рада у области односа са јавношћу у периоду август 
–октобар,

4. Дискусија у вези измена и допуна правних аката чије је усвајање у надлежности 
Скупштине РНИДС,

5. Одлука о потреби да се заштити знак и логотип РНИДС пред Заводом за заштиту 
Интелектуалне својине,

6. Разно.

Прва тачка: Једногласно је Усвојен записник са 37. Седнице УО,

Друга тачка:  Договор  у  вези  организације  и  дневног  реда  Ванредне  седнице 
Скупштине  РНИДС  сазване за  7.12.2008. године,  договорено  је  да  Председник  УО 
састави предлог дневног реда Ванредне седнице Скупштине и да достави на mailing листу 
УО. У погледу места одржавања договорено је да се размотре пристигле понуде и да се 
путем mailing листе изабере најбоља.

Трећа тачка:  Извештај о реализацији плана рада у области односа са јавношћу у 
периоду август –октобар, Горан Миланковић, помоћник директора за маркетинг и рад са 
Овлашћеним регистрима је информисао УО у вези активности у наведеном периоду.

http://www.rnids.rs/


Четврта тачка:  Дискусија у вези измена и допуна правних акта чије је усвајање у 
надлежности Скупштине РНИДС. Договорено је  да  се,  сходно Одлуци о спровођењу 
јавне  расправе о  актима РНИДС, одржи јавна  расправа  о  правним актима које  доноси 
Скупштина  РНИДС  и  трајању  од  17.  до  24.  Новембра  2008.  године.  Радно  тело  ће 
размотрити све достављене предлоге, примедбе и сугестије. Поред предлога измена које 
стигну  током  јавне  расправе,  УО  ће  предложити  измене  аката  за  које  сматра  да  су 
неопходне.

Пета тачка: Једногласно је донешена Одлука о потреби да се заштити знак и логотип 
РНИДС пред Заводом за заштиту Интелектуалне својине.

Шеста тачка: Разно

Седница је завршена у 19 сати и 40 минута.
У Београду 13.новембар.2008. године

    Записник водио                                                                               Председник УО
      Дејан Ђукић,                                                                              Чедомир Шуљагић
Помоћник директора  за правна питања


