
Записник са седнице управног одбора РНИДС 
 
Број седнице: 7 
 
Датум: 3. маj 2007. 
 
Почетак: 17h 
 
Место: Факултет организационих наука, Београд 
 
Присутни са правом гласа 
 

• Божидар Раденковић, председник управног одбора 
• Симо Иванежа, заменик председника управног одбора 
• Слободан Марковић, члан управног одбора 
• Чедомир Шуљагић, члан управног одбора 
• Војислав Родић, члан управног одбора 
• Данко Јевтовић, члан управног одбора 
• Звонко Цветановски, члан управног одбора 

 
Присутни без права гласа 
 

• Мирјана Тасић, в.д. директора 
 
Дневни ред 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање Пословника о раду управног одбора 
3. Одређивање висине чланарине за 2007. годину 
4. Усвајање Правилника о условима и начину уписа домена у регистар .rs домена 

 
Одлуке 
 
07.01 Божидар Раденковић је изнео предлог да се усвоји записник са првог састанка 

управног одбора. Предлог је усвојен једногласно. 
 
07.02 Чедомир Шуљагић је припремио предлог Пословника о раду управног одбора и 

представио укратко његове основне елементе. Примедбе на поједине чланове 
предлога имали су Данко Јевтовић, Војислав Родић, Божидар Раденковић и Слободан 
Марковић, који су предложили одговарајуће измене. После краће дискусије, 
председник управног одбора ставио је на гласање измењени текст предлога 
Пословника. Управни одбор једногласно је усвојио Пословник о раду. 

 
07.03 Слободан Марковић је предложио да висина чланарине за 2007. годину буде 12.000,00 

динара. Војислав Родић предложио је да постојећи чланови РНИДС плаћају 
чланарину за сваку календарску годину до 28. фебруара, а нови чланови у моменту 
приступања. Оба предлога усвојена су једногласно. 

 
07.04 Слободан Марковић припремио је предлог Правилника о условима и начину уписа 

домена у регистар .rs Интернет домена. Примедбе на поједине чланове предлога 
имали су Данко Јевтовић, Војислав Родић, Божидар Раденковић и Звонко 



Цветановски, који су предложили одговарајуће измене. После дуже дискусије, 
председник управног одбора ставио је на гласање измењени текст предлога 
Правилника. Управни одбор једногласно је усвојио предлог Правилника о условима и 
начину уписа домена у регистар .rs Интернет домена. 

 
07.05 Чедомир Шуљагић је предложио да предлог Правилника о условима и начину уписа 

домена у регистар .rs Интернет домена буде упућен на још једну краћу јавну расправу, 
након чега би управни одбор спремио коначан предлог за усвајање од стране 
скупштине РНИДС. Предлог је усвојен једногласно. 

  
Седница је окончана у 19.45h. 
 
Записник водио: Слободан Марковић 
 


