
На основу члана 6. Правила фонда Регистра националног интернет домена Србије, 
Скупштина  Регистра националног интернет домена Србије на седници одржаној 
7.12.2008. године, донела је следећи: 

 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

РЕГИСТРА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ 
 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређује се поступак избора чланова Управног одбора Регистра 
националног Интернет домена Србије. 
 

Члан 2. 
Предлагање кандидата 

 
Процес избора чланова Управног одбора започиње најкасније 15 дана пре одржавања 
седнице Скупштине на којој се бирају чланови Управног одбора. 
 
Кандидата за члана Управног одбора може да предложи сваки члан Скупштине 
РНИДС. 
 
Кандидат за члана Управног одбора може бити сваки пунолетни држављанин 
Републике Србије који поседује спремност да допринесе реализацији циљева РНИДС. 
 

Члан 3. 
Предлагач подноси образложену кандидатуру Председавајућем Скупштине. 
Кандидатуру обавезно чини, поред образложења предлагача, кратка биографија 
кандидата и изјава кандидата о прихватању кандидатуре за члана Управног одбора. 
 

Члан 4. 
Председавајући Скупштине закључује коначну листу кандидата за избор чланова 
Управног одбора најкасније 7 дана пре одржавања седнице Скупштине на којој се 
бирају чланови Управног одбора. Редослед кандидата на листи одговара редоследу 
подношења кандидатура. 
 

Члан 5. 
Одмах након закључивања листе кандидата, Председавајући Скупштине доставља 
листу и све кандидатуре члановима Скупштине у електронском облику, путем mailing 
листе чланова скупштине. 
 

Члан 6. 
Представљање кандидата 

 
Процес избора чланова управног одбора отвара и води Председавајући Скупштине. 
 
Процес почиње представљањем кандидата са коначне листе, тако што сваки кандидат 
који је присутан добија од Председавајућег прилику да се у 5 минута представи 
члановима Скупштине. 
 
 



Члан 7. 
Изборна комисија 

 
Након представљања кандидата, Председавајући Скупштине отвара расправу о избору 
чланова трочлане изборне комисије, која ће се старати о непосредном спровођењу 
гласања, сабирању гласова и утврђивању коначне ранг листе кандидата. 
 
Чланове изборне комисије бирају чланови Скупштине између себе. Чланови изборне 
комисије не могу бити чланови управног одбора, предлагачи кандидата за чланове  
управног одбора и сами кандидати. 
 

Члан 8. 
Гласање за чланове управног одбора 

 
Након избора чланова изборне комисије, Председавајући Скупштине утврђује 
постојање кворума и отвара тајно гласање о члановима Управног одбора. 
 
Гласање се одвија тако што сваки члан Скупштине заокружује редни број поред 
имена кандидата са коначне изборне листе, исписане на гласачком листићу. 
 
Члан Скупштине може заокружити име једног или више кандидата, али не више од 
броја упражњених места у управном одбору, која су предмет избора. 
 
Након обављеног гласања, члан Скупштине предаје гласачки листић изборној 
комисији. 
 

Члан 9. 
Извештај о гласању 

 
Након гласања свих чланова Скупштине, Председавајући Скупштине одређује паузу, 
током које изборна комисија сабира број гласова које је добио сваки од кандидата. 
 

Члан 10. 
Гласачки листићи на коме није заокружено име ниједног кандидата или је заокружен  
већи број кандидата од броја упражњених места у управном одбору, проглашавају се 
неважећим. 
 

Члан 11. 
На основу сабраних гласова са важећих листића, изборна комисија утврђује ранг листу 
кандидата у опадајућем редоследу, почев од кандидата који је добио највећи број 
гласова, па до кандидата који је добио најмањи број гласова. 
 

Члан 12. 
Ако два или више кандидата на ранг листи имају исти број гласова, њихов редослед 
утврђује се жребом, који јавно спроводи изборна комисија у наставку седнице. 
 

Члан 13. 
Извештај о гласању доставља се Председавајућем Скупштине. 



Извештај о гласању обавезно садржи податке о укупном броју примљених гласачких 
листића, броју неважећих листића, као и податак о томе да ли је потребно обавити жреб 
за одређивање редоследа кандидата са истим бројем гласова. 
 

Члан 14. 
Проглашавање резултата избора 

 
Након пријема ранг листе кандидата и извештаја о гласању, Председавајући Скупштине 
наставља седницу и представља члановима Скупштине извештај о гласању и ранг листу 
кандидата. 
 
Уколико је потребно, Председавајући организује јавни жреб за одређивање редоследа 
кандидата са истим бројем гласова, након чега изборна комисија утврђује коначну ранг 
листу кандидата. 
 
Упражњена места у управном одбору попуњавају се редно кандидатима са коначне 
ранг листе. 
 

Члан 15. 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 
 
 
У Београду 7.12.2008. године 
 

Председавајући Скупштине 
 
 

________________________ 
                                                                                                               Симо Иванежа  


