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Записник са 55. седнице Управног одбора РНИДС 
Одржане 16. јуна 2009. године са почетком у 17,30 часова. 
Присутно је 7 од укупно 9 чланова УО, Бошко Радивојевић, председник УО, Војислав 
Родић, Данко Јевтовић, Слободан Марковић, Јелена Опачић, Симо Иванежа и Бранислав 
Добросављевић, чланови УО. 
Дејан Ђукић, вд директор (без права гласа) 
 
Дневни ред: 
1. Договор о наставку процеса избора директора након обављеног интервјуа са најбоље 
рангираним кандидатима; 
2. Дискусија о начину повезивања са Агенцијом за привредне регистре; 
3. Разно. 
 
Прва тачка: Договор о наставку процеса избора директора након обављеног 
интервјуа са најбоље рангираним кандидатима; Након што је у претходном периоду 
Управни одбор обавио разговор са свим кандидатима из ужег избора, тајним гласањем 
формирана незванична ранг листа кандидата за позицију директора РНИДС. Формирана је 
комисија у саставу Јелена Опачић, Симо Иванежа и Бошко Радивојевић која има задатак 
да обави други круг разговора са три најбоље рангирана кандидата, као и да од кандидата 
добије информације у вези услова под којим би радили, као и датума од ког су 
расположиви за почетак рада у РНИДС. Комисија је у обавези да по завршеним 
разговорима Управном одбору достави извештај, а за 30. јун је договорен састанак УО на 
коме би се гласало о избору новог директора РНИДС. 
Друга тачка: Дискусија о начину повезивања са Агенцијом за привредне регистре; 
Дискутовано је о начину имплементације повезивања са Агенцијом за привредне регистре, 
чиме би се аутоматизовао процес провере тачности унесених података приликом 
регистрације домена за 90% правних лица. УО је канцеларији дао рок 
од 30 дана да направи функционални дијаграм повезивања са Агенцијом за привредне 
регистре и доставе детаљи реализације како би Управни одбор одобрио потребне 
измене у софтверу. 
Трећа тачка: Разно; - Дискутовано је о предстојећој седници Скупштине и начину рада 
приликом усвајања нових Правила фонда.  
- Договорено је да се за наредну седницу УО припреми измена Одлуке о исправама за 
регистрацију .rs домена, како би било омогућено да се документација за трансфер домена 
доставља и електронским путем. 
 
 
Седница је завршена у 19,30 сати 
У Београду 16.06.2009. године 
 
    Записник водио                                                                               Председник УО 
    Дејан Ђукић, вд директора                                                         Бошко Радивојевић 
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