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На основу члана  17.  Правила фонда  Регистра  националног  Интернет  домена 
Србије, Управни одбор РНИДС на седници од 11.6.2010. и 15.6.2010. године, донео је 
следећи акт:

ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА

1. Уводна напомена

Полазећи од основног опредељења РНИДС за јавност у раду и доношењу одлука, ове 
смернице имају за циљ да обезбеде једнообразност спровођења јавних консултација о 
актима које доносе органи РНИДС, како би се обезбедила предвидљивост пословања, 
боље  сагледавање  потреба  и очекивања  свих  заинтересованих  страна,  као  и  боља 
заштита интереса крајњих корисника. Смернице су засноване на досадашњој доброј 
пракси.

2. Покретање јавних консултација

Скупштина  и  Управни  одбор  РНИДС  покрећу  и  спроводе  јавне  консултације  пре 
усвајања аката којима се битно уређује начин регистрације .rs домена и друга питања 
из њиховог делокруга.
Радне групе такође могу покретати и спроводити јавне консултације ради прибављања
мишљења стручне и шире јавности о питањима којима се баве, уз сагласност органа 
РНИДС који су их основали.

3. Одлука о покретању, предмет и план јавних консултација

Јавна консултација се покреће на основу Одлуке о покретању јавне консултације, коју 
доноси Скупштина  или  Управни  одбор  РНИДС. У  одлуци  о  покретању  јавне 
консултације  наводи се  посебно:  назив  акта  који  је  предмет консултације,  датум  и 
време почетка и краја јавне консултације, адресе и начин за слање коментара, име и 
презиме  контакт  особе  која  је  испред  РНИДС  задужена  за  спровођење  јавне 
консултације и давање информација од значаја за поступак.
Јавна консултација по правилу не траје краће од три недеље, а њено трајање може се 
скратити у посебно образложеним случајевима, што се наводи у тексту одлуке.
У прилогу Одлуке о покретању јавне консултације обавезно се дају:  усвојени текст 
нацрта акта који је предмет консултације,  образложење нацрта,  временски распоред 
кључних догађаја у оквиру консултације (као што су, рецимо, датум и време почетка и 
краја јавне консултације, датуми објављивања додатних докумената, подаци о времену 
и месту одржавања округлих столова, конференција за медије итд).
Будући  да  је  једна  од  основних  сврха  покретања  јавне  консултације  подстицање 
коментара  и супротстављање  мишљења  које  може  помоћи  РНИДС  у  сагледавању 
потреба  и  очекивања различитих  заинтересованих  страна,  у  прилогу  Одлуке  о 
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покретању јавне консултације може се дати и списак специфичних питања, у вези су са 
предметом консултација, на која РНИДС очекује коментаре и сугестије.
Одлука  о  покретању  јавне  консултације,  нацрт  акта  који  је  предмет  консултације, 
образложење нацрта  и  временски  распоред,  објављују  се  у  посебној  секцији  сајта 
РНИДС посвећеној јавним консултацијама.

4. Обавештавање јавности о почетку јавних консултација

Након доношења Одлуке о покретању јавне консултације, РНИДС обавештава јавност 
о почетку јавне консултације и утврђеним роковима путем електронских листа ([rnids-
media],  [rnids-skupstina]  и  [оr]  итд),  као  и  објављивањем  информација  на 
најпосећенијим Интернет форумима, у јавним гласилима и на друге погодне начине. 
РНИДС на исти начин благовремено обавештава јавност о свим евентуалним изменама 
у вези са спровођењем поступка јавне консултације.

5. Ток јавних консултација

Коментаре  и  сугестије  у  вези  са  предметом јавне  консултације  сви заинтересовани 
могу слати, искључиво у писаном облику,  посредством формулара на сајту РНИДС, 
електронском  поштом, факсом,  поштом  или  на  други  начин  одређен  у  Одлуци  о 
покретању јавне консултације.
Сваки коментар  мора да  садржи контакт  податке  подносиоца  (најмање пуно  име и 
презиме, контакт телефон и електронску адресу).
Сви  коментари  и  прилози  који  стигну  путем  електронске  поште  биће  објављени  у 
посебној секцији сајта РНИДС посвећеној  јавним консултацијама.  Сви коментари и 
прилози  који  стигну путем  факса  или  поште  биће  скенирани  и  објављени  у  истој 
секцији сајта.
Записници дискусија на округлим столовима биће такође објављени на сајту РНИДС. 
Поверљиви подаци у  вези  са  датим коментарима  морају  бити  издвојени  у  посебан 
документ - анекс.  Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на сајту 
РНИДС,  али  ће  бити објављен  податак  о  томе  да  је  уз  коментар  послат  анекс  са 
поверљивим подацима.  Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне 
консултације  не  могу  бити  означени  као  тајни  и не  могу  бити  део  анекса  са 
поверљивим подацима.
РНИДС  задржава  право  да  не  објави  у  целини  или  делимично  недоличне  или 
неисправно послате  коментаре,  али  може  објавити  податак  о  томе  да  су  такви 
коментари примљени.

6. Извештај о спроведеној консултацији

Након истека рока одређеног за јавну консултацију, орган који је покренуо поступак, 
сачињава и објављује извештај о резултатима консултације. Овај извештај садржи сиже 
свих покренутих питања и став органа РНИДС у вези са њима.
Сви документи, коментари и извештаји у вези са спроведеним јавним консултацијама 
чувају се у архиви посебне секције сајта РНИДС посвећеној јавним консултацијама.



7. Додатне консултације

Ако процес јавних консултација покаже већа неслагања заинтересованих страна у вези 
са садржајем предложеног акта,  или ако орган који је покренуо  јавну консултацију 
утврди да нека питања захтевају додатна разматрања, консултативни процес може бити 
поновљен. У том случају прави се нови нацрт акта и доноси нова Одлука о покретању 
јавне консултације, са свим прилозима.

У Београду, 15.06.2010. године 

Председник УО

_____________
Зоран Бухавац


