
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 1 
 
Датум: 8. јул 2006. 
 
Почетак: 16h 
 
Место: Институт за хемију и металургију, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Чедомир Шуљагић, члан управног одбора 
• Слободан Марковић, члан управног одбора 
• Ненад Крајновић, члан управног одбора 
• Марина Јовановић, заменик председника управног одбора 
• Војислав Родић, члан управног одбора 

 
Присутни без права гласа 
 

• Мирјана Тасић, в. д. директор 
• Марио Беламарић, записничар 
• Бошко Радивојевић, EUnet 

 
Дневни ред 
 

1. Избор председника и потпредседника управног одбора 
2. Избор в. д. директора РНИДС 
3. Дискусија о утврђивању краткорочних приоритета 

 
Одлуке 
 
01.01 Чедомир Шуљагић је предложио да Божидар Раденковић буде изабран за председника 

управног одбора, обзиром да је на изборима за чланове управног одбора добио 
највећи број гласова. Божидар Раденковић је прихватио кандидатуру. Предлог је 
усвојен једногласно. 

 
01.02 Божидар Раденковић је предложио да Марина Јовановић буде изабрана за заменика 

председника управног одбора. Марина Јовановић је прихватила кандидатуру. Предлог 
је усвојен једногласно. 

 
01.03 Чедомир Шуљагић је предложио да Мирјана Тасић, тренутни администратор yuTLD, 

буде изабрана за вршиоца дужности директора РНИДС. Мирјана Тасић је прихватила 
кандидатуру. Предлог је усвојен једногласно. 

 
01.04 Божидар Раденковић је предложио да први приоритет управног одбора буде формална 

регистрација фонда, те да Зорица Костић, секретар Електротехничког факултета у 
Београду, буде задужена за достављање информација о процедури и документима 
потребним за регистрацију. Предлог је усвојен једногласно. 

 



01.05 Божидар Раденковић је предложио да одмах након регистрације фонда почне рад на 
дефинисању односа РНИДС и Министарства за науку и заштиту животне средине. 
Чедомир Шуљагић је задужен да истражи могућности за остваривање формалног 
односа између РНИДС и Министарства, о чему ће известити управни одбор. Предлог 
је усвојен једногласно. 

 
01.06 Божидар Раденковић је предложио да нацрти правилника и осталих докумената, 

припремљених од стране досадашњих радних група за реформу YU NIC-a, буду 
послати на дискусиону листу управног одбора. Слободан Марковић је задужен за 
прикупљање и слање ових докумената. Предлог је усвојен једногласно. 

 
01.07 Божидар Раденковић је предложио да буде утврђен начин остваривања јавности рада 

РНИДС. Слободан Марковић је задужен да састави саопштење за медије поводом 
оснивања РНИДС, води рачуна о јавности рада у складу са одредбама статута, те 
одржава контакте са медијима. Предлог је усвојен једногласно. 

 
01.08 Чедомир Шуљагић је предложио да управни одбор донесе пословник о свом раду, 

којим би се уредио начин сазивања и вођења седница, као и процес одлучивања о 
стварима из делокруга управног одбора. Мирјана Тасић је задужена да састави нацрт 
пословника и пошаље га на дискусиону листу управног одбора. Предлог је усвојен 
једногласно. 

 
Седница је окончана у 17h. 
 
Записник водио: Марио Беламарић 
 


