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Записник са 39. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 28. новембра 2008. године са почетком у 18,00 часова.
Присутнo je 6 члановa УО: Чедомир Шуљагић, председник УО, Војислав Родић,
Слободан Марковић, Бошко Радивојевић, Бранислав Добросављевић, Данко Јевтовић,
чланови УО.
На предлог председника УО Чедомира Шуљагића, чланови УО једногласно су усвојили 
следећи,
Дневни ред:

1. Одлука о утврђивању предлога дневног реда Ванредне седнице Скупштине РНИДС;

2. Предлог измена правних аката које усваја Скупштина РНИДС;

3. План и Програм рада  РНИДС за 2009. годину;

4. Извештај Радне групе за организацију Скупштине и Извештај Радне групе за 
спровођење Јавне расправе;

5. Извештај УО РНИДС;

6. Разно.

Прва тачка: Једногласно је усвојен следећи предлог дневног реда Ванредне седнице 
Скупштине РНИДС:

1.Извештај о раду Управног одбора
2.Извештај о раду директора РНИДС
3.План и програм рада РНИДС
4.Финансијски план за 2009. годину
5.Измене и допуне правних аката РНИДС
6.Избор чланова Управног одбора
7.Извештај скупштинске радне групе за унапређење информисаности

Друга тачка: Предлог измена правних аката које усваја Скупштина РНИДС; УО је 
усвојио предлог измена правних аката које ће предложити Скупштини РНИДС.

Трећа тачка: План и Програм рада  РНИДС за 2009. годину, УО је закључио да је 
потребно да се чланови УО ангажују око израде коначне верзије и да се путем mailing 
листе постигне сагласност око те верзије у року од два дана.

Четврта тачка: Извештај Радне групе за организацију Скупштине и Извештај Радне 
групе за спровођење Јавне расправе; УО је прихватио извештај обе радне групе. У вези 
појединих предлога који су достављени у току јавне расправе, УО се гласањем изјаснио да 



не прихвата наведене предлоге, те да их неће уврстити међу предлоге које УО доставља 
Скупштини на усвајање. Против предлога да се укине обавеза достављања документације 
о регистранту .rs домена (Општи услови регистрације .рс домена члан 7. став 5. члан 17. 
став 1. тачка 3.), УО је гласао у односу пет против, један уздржан. Предлог да се након 
члана 9. уведе могућност отказивања грешком регистрованог домена, одбачен је 
једногласно.

Пета тачка: Извештај УО у периоду између две Скупштине, УО је прихватио извештај 
који је саставио председник УО, с тим што чланови УО могу у року од два дана да 
предложе измене и допуне путем mailing листе.

Шеста тачка: Разно  - УО је прихватио понуду који је доставио Holiday Inn;
              - УО је начелно прихватио понуду Agitprop-а, која се односи на 

асистенцију у организацији седнице Скупштине РНИДС. 

Седница је завршена у 20 сати и 20 минута.
У Београду 28.11.2008. године

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


