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На основу Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/2010) и Уговора 
о оснивању Фонда „Регистар националног интернет домена Србије” од 18. 12. 2006, број I/1 ов. 
502/2007, Конференција суоснивача Фондације, на седници одржаној 20. 5. 2017. (измене и 
допуне), у Београду, доноси: 

Одлуку о измени и допуни Статута Фондације 
„Регистар националног интернет домена 
Србије” 

I Овим актом врше се следеће измене и допуне Статута Фондације „Регистар националног 
интернет домена Србије” 

Мења се члан 2. тако да сада гласи: 

Изрази коришћени у овом документу имају следећа значења: 

 „Интернет” је глобални електронски комуникациони систем сачињен од великог броја међусобно 
повезаних рачунарских мрежа и уређаја, који размењују податке користећи заједнички скуп 
комуникационих протокола; 

„IP број” је јединствена нумеричка ознака која је додељена сваком уређају повезаном на мрежу, 
дефинисана у склопу IP протокола; 

„Интернет домен” је текстуална ознака које повезује скуп рачунара, уређаја и сервиса на 
Интернету у јединствену административно-техничку целину. Сваки домен на Интернету 
једнозначно је одређен глобално јединственим називом, назив домена састоји се из низа 
алфанумеричких сегмената; 

„Интернационализовани интернет домен” (Internationalized Domain Name, IDN) је интернет домен 
чији назив садржи знакове по UNICODE стандарду, кодиране у складу са IDNA стандардом 
(Internationalized Domain Names for Applications); 

„Систем интернет домена” (Domain Name System, DNS) је базни интернет сервис, који омогућава 
превођење назива интернет домена у IP бројеве и обрнуто; 

„DNS сервер” је уређај који, на захтев корисника, преводи називе домена у IP бројеве и обрнуто; 

„Интернет корпорација за додељене називе и бројеве” (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, ICANN) је организација која управља системом интернет домена и расподелом IP 
адресног простора на глобалном нивоу; 

„Национални домен највишег нивоа” (Country Code Top-Level Domain, ccTLD или Internationalized 
Country-Code Top-Level Domain, IDN ccTLD) је назив домена који се односи на ознаку државе или 
територије и који се додељује у складу са правилима ICANN; 
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„Регистар националног интернет домена” (ccTLD/IDN ccTLD регистар) је база података о називима 
домена регистрованим у оквиру националног домена највишег нивоа. РНИДС, као организација 
одређена од стране ICANN-а, управља регистром националног интернет домена; 

„Овлашћени регистар РНИДС-а (ОР)“ је правно лице или предузетник које, на основу уговора са 
РНИДС-ом, обавља послове у вези са регистрацијом домена за крајње кориснике; 

„WHOIS сервис“ је интернет сервис који омогућава преглед јавно доступних података о 
регистрованим називима домена у оквиру регистра; 

„CERT“ (Computer Emergency Response Team) је део организације који се бави информационом 
безбедношћу и то информисањем, едукацијом, превенцијом, детекцијом и санацијом 
безбедносних инцидената. 

Мења се члан 4. тако да сада гласи: 

Ради остваривања својих циљева, РНИДС обавља следеће основне делатности: 

1) Техничко и административно управљање регистром домена у оквиру националних 
домена највишег нивоа (top-level domain) додељених од стране ICANN-а; 

2) Одржавање главног DNS сервера за националне домене највишег нивоа; 
3) Управљање јавно доступним WHOIS сервером за подручје националних домена; 
4) Успостављање принципа и процедура за регистрацију националних домена и рад ОР-ова; 
5) Прикупљање и јавно објављивање података о развоју националног дела Интернета, у 

оквирима својих делатности и у складу са циљевима РНИДС-а; 
6) Развијање и промоција правила у раду са ОР-овима у складу са „најбољом праксом”, 

користећи искуства других регистара; 
7) Доношење и унапређење правила и пружање помоћи при решавању спорова насталих 

поводом доделе назива домена; 
8) Сарадња са сличним регионалним и међународним организацијама; 
9) Промоција националних домена. 

РНИДС такође обавља следеће додатне делатности: 

1) Организовање стручних саветовања, јавних расправа и других скупова; 
2) Подршка ОР-овима у оквиру националних домена; 
3) Сарадња са другим домаћим и међународним организацијама у складу са додатним 

циљевима и делатношћу РНИДС-а; 
4) Управљање CERT-ом за подручје националних интернет домена Србије; 
5) Друге активности у складу са овим Статутом и циљевима РНИДС-а. 

 

Мењају се чланови 5 - 9. тако да сада гласе: 

Члан 5. 

РНИДС-у могу да приступе сви заинтересовани субјекти који су регистровани у надлежним 
регистрима правних лица и предузетника Републике Србије. 

Уписом код надлежног регистра, субјект стиче статус суоснивача РНИДС-а (у даљем тексту: 
суоснивач). 
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Члан 6. 

Заинтересовани субјект за приступање РНИДС-у најпре доставља уредно попуњену приступницу 
и уплаћује годишњу накнаду. 

Одлуку о приступању заинтересованих субјеката РНИДС-у у својству суоснивача доноси Управни 
одбор. 

Уговор о приступању закључује директор, у име РНИДС-а, на основу образложене одлуке 
Управног одбора, и субјект који приступа РНИДС-у у својству суоснивача. 

Потписи на Уговору о приступању морају бити оверени у складу са законом. 

Уговор о приступању у својству суоснивача доставља се, у складу са законом, органу надлежном 
за послове уписа и вођење регистра правних лица и предузетника, ради уписа података о субјекту 
који је приступио у регистар. 

Субјект који приступа РНИДС-у стиче статус суоснивача даном уписа у регистар код надлежног 
органа. 

Суоснивачи РНИДС-а у првој години од стицања статуса суоснивача немају право гласа приликом 
измена и допуна Статута РНИДС-а и избора и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а. 

Члан 7. 

Годишња накнада се уплаћује за једну годину од дана уписа суоснивача код надлежног регистра, 
односно од дана истека претходне годишње накнаде ако се уплата нове годишње накнаде изврши 
пре истека претходне. 

Члан 8. 

Сваки суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује лице (у даљем тексту: овлашћени представник) 
које ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача РНИДС-а. 

Документ о одређивању овлашћеног представника потписује овлашћено лице за заступање 
суоснивача и доставља се РНИДС-у у штампаном облику или у електронском облику оверен 
електронским потписом. 

Суоснивач, такође може да одреди овлашћеног представника и само за једну седницу. Такво 
овлашћење за учешће на седници потписује овлашћено лице за заступање суоснивача. Лице које 
је овлашћено за заступање суоснивача на седници Конференције суоснивача може да 
представља највише два суоснивача. 

На седници не могу пуноправно учествовати истовремено овлашћени представник и лице 
овлашћено за учешће у раду на једној седници од стране истог суоснивача. 

Само комуникација посредством овлашћеног представника односно лица овлашћеног за учешће 
у раду на једној седници сматра се званичном комуникацијом суоснивача са РНИДС-ом. 

Све информације од значаја за остваривање права суоснивача овлашћени представник прима 
путем е-поште, на адресу коју суоснивач достави РНИДС-у приликом приступања или накнадно 
приликом промене података (у даљем тексту: е-пошта). Сва комуникација која се обави у складу 
са овим чланом чува се у електронској архиви РНИДС-а. 
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Члан 9. 

Статус суоснивача РНИДС-а престаје на основу: 

1) поднете писане изјаве суоснивача о иступању из РНИДС-а; 
2) искључења у случају кршења Уговора о приступању и непридржавања одредби овог 

Статута; 
3) необнављања годишње накнаде у дозвољеном року; 
4) брисања из надлежног регистра правних лица и предузетника Републике Србије. 

Суоснивач губи статус суоснивача моментом подношења писане изјаве о иступању из РНИДС-а. 

Конференција суоснивача одлучује о престанку статуса суоснивача по тачки 2) став 1. овог члана, 
по прибављеном мишљењу Статутарне комисије, као и изјашњења суоснивача о тим наводима. 

Суоснивач о чијем престанку статуса суоснивача се одлучује по тачки 2) став 1. овог члана, нема 
право гласа по тој тачки. 

Суоснивач губи тај статус наредног дана од дана истека рока за плаћање годишње накнаде. Ако 
суоснивач плати годишњу накнаду у року од месец дана од истека рока за плаћање годишње 
накнаде, сматраће се да није дошло до прекида континуитета статуса суоснивача. Ако суоснивач 
не плати годишњу накнаду ни месец дана од истека рока за плаћање годишње накнаде престаје 
му статус суоснивача. 

Директор доставља информацију, а Управни одбор доноси одлуку којом констатује престанак 
статуса суоснивача по тачкама 1), 3) и 4) став 1. овог члана. Приговор на донету одлуку о 
престанку статуса суоснивача, суоснивач подноси Конференцији суоснивача у року од 8 дана од 
пријема одлуке.  

Суоснивач чији статус суоснивача престане по тачки 1) став 1. овог члана, не може поново да 
стекне статус суоснивача у периоду од годину дана од дана подношења писане изјаве о иступању 
из РНИДС-а. 

Суоснивач чији статус суоснивача престане по тачки 2) став 1. овог члана, не може поново да 
стекне статус суоснивача у периоду од две године од доношења одлуке о престанку статуса 
суоснивача. 

Мењају се чланови 12 – 14. тако да сада гласе: 

Члан 12. 

Конференција суоснивача из својих редова бира председника и заменика председника 
Конференције суоснивача на период од две године. У случају спречености председника 
Конференције суоснивача функцију председавајућег обавља заменик председника Конференције 
суоснивача. 

Председник и заменик председника Конференције суоснивача примају накнаду за свој рад. 

Ове функције су неспојиве са функцијом члана Управног одбора, члана Статутарне комисије и 
директора. Председник и заменик председника Конференције суоснивача могу бити изабрани не 
више од два пута заредом. 

Мандат председника и заменика председника Конференције суоснивача престаје: 

1) истеком мандата; 
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2) подношењем писане оставке Конференцији суоснивача; 
3) опозивом од стране Конференције суоснивача; 
4) губитком статуса овлашћеног представника; 
5) губитком пословне способности; 
6) смрћу. 

Поступак избора председника и заменика председника ближе се одређује Пословником о раду 
Конференције суоснивача. Лице које је у претходне две године било на месту директора или 
запослени у РНИДС-у не може да буде кандидат за место председника и заменика председника 
Конференције суоснивача. 

Заседање Конференције суоснивача заказује и води председник Конференције суоснивача. 

Председник Конференције суоснивача заказује седницу доношењем Одлуке о заказивању 
седнице. 

Члан 13. 

Заседања Конференције суоснивача могу бити редовна, ванредна или изборна. 

На редовном заседању Конференције суоснивача се разматрају питања која су на дневном реду 
и у надлежности Конференције суоснивача. 

На ванредном заседању Конференције суоснивача се искључиво разматрају питања због којих је 
сазвано ванредно заседање и која су у надлежности Конференције суоснивача. 

На изборном заседању се искључиво разматра и одлучује о избору председника и/или заменика 
председника Конференције суоснивача и/или чланова Управног одбора и/или чланова 
Статутарне комисије РНИДС-а.. 

Изборно заседање се може одржати у истом дану када и редовно или ванредно заседање. 

О току седнице води се записник у складу са Пословником о раду Конференције суоснивача. 

Конференција суоснивача доноси Пословник о раду Конференције суоснивача којим се ближе 
уређује њен рад. 

Члан 14.  

Управни одбор доноси одлуку о утврђивању листе суоснивача РНИДС-а која садржи: датум за 
одређивање листе суоснивача који су овлашћени да добију писано обавештење о заседању 
Конференције суоснивача, имена овлашћених представника, право да гласају по питањима 
измена и допуна Статута РНИДС-а и избора чланова Управног одбора и право да гласају по 
осталим питањима. 

Суоснивачи који се налазе на листи суоснивача са правом гласа чине кворум и имају право гласа 
на предстојећој седници Конференције суоснивача. 

Дан утврђивања листе суоснивача не може бити дан који претходи дану одржавања редовног 
заседања Конференције суоснивача више од 60 дана, односно мање од 30 дана пре дана 
одржавања редовног и изборног заседања Конференције суоснивача. 

Ако Управни одбор пропусти да донесе одлуку о дану утврђивања листе суоснивача РНИДС-а, тај 
дан је у случају редовног и изборног заседања Конференције суоснивача, дан на који је дато прво 
обавештење о сазивању заседања Конференције суоснивача. 
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Дан утврђивања листе суоснивача у случају ванредног заседања Конференције суоснивача је дан 
на који је достављен на адресу седишта РНИДС уредан захтев потписан и датиран од суоснивача 
који га подносе, односно датум доношења одлуке Управног одбора о захтеву за сазивање 
ванредног заседања Конференције суоснивача. 

Листа суоснивача РНИДС-а доставља се путем е-поште овлашћеним представника Конференције 
суоснивача најкасније три дана од датума њеног утврђења, ради остваривања права увида, као и 
могућности стављања приговора на било коју неправилност на листи суоснивача РНИДС-а. 

Приговор се подноси Управном одбору електронским путем у року од три дана од достављања 
листе суоснивача овлашћеним представницима. 

Управни одбор је дужан да у року од седам дана од дана достављања листе суоснивача, достави 
коначну листу суоснивача која садржи податке о поднетим приговорима. 

Приговор на коначну листу суоснивача се подноси Конференцији суоснивача електронским путем 
у року од три дана од достављања коначне листе суоснивача овлашћеним представницима. О 
овом приговору Конференција суоснивача одлучује одмах по отварању седнице. 

Мења се члан 16. тако да сада гласи: 

Писано обавештење о заказивању редовног заседања Конференције суоснивача упућује се 
суоснивачима РНИДС-а путем поште и овлашћеним представницима путем е-поште најкасније 30 
дана пре дана одржавања редовног заседања Конференције суоснивача. 

РНИДС ће објавити информацију о сазивању редовног заседања Конференције суоснивача и на 
својој интернет презентацији. 

Обавештење о заседању Конференције суоснивача садржи: Одлуку о заказивању, датум, време и 
место одржавања, предлог дневног реда и материјале од значаја за доношење одлука према 
тачкама предложеног дневног реда. 

Достављање обавештења организује председник Конференције суоснивача преко Канцеларије 
РНИДС-а. 

Мења се члан 18. тако да сада гласи: 

Председник Конференције суоснивача је дужан да најкасније седам дана пре датума одржавања 
заседања Конференције суоснивача достави свим овлашћеним представницима путем е-поште 
све допунске материјале, односно предлоге измене и допуне дневног реда. 

Овлашћени представници суоснивача могу, најкасније четири дана пре датума одржавања 
заседања Конференције суоснивача, доставити електронски председнику Конференције 
суоснивача допунске материјале од значаја за одлучивање по измењеним и допуњеним 
предлозима и предложеним тачкама дневног реда. 

Председник Конференције суоснивача је дужан да најкасније три дана пре датума одржавања 
Конференције суоснивача достави свим овлашћеним представницима путем е-поште све 
допунске материјале који се односе на измењене и допуњене предлоге и предложене тачке 
дневног реда. 

На заседању Конференције суоснивача може се одлучивати само по оним тачкама дневног реда 
које су уредно објављене и уврштене у дневни ред у складу са овим чланом. 
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Мења се члан 24. тако да сада гласи: 

Изборно заседање Конференције суоснивача одржава се ради избора чланова Управног одбора 
и/или председника и/или заменика председника Конференције суоснивача и/или чланова 
Статутарне комисије РНИДС-а. 

Изборно заседање Конференције суоснивача одржава се најкасније на дан истека мандата, а не 
раније од 60 дана до дана истека мандата чланова Управног одбора и/или председника и/или 
заменика председника Конференције суоснивача РНИДС-а, а председник Конференције 
суоснивача доноси одлуку о заказивању изборног заседања Конференције суоснивача најмање 
30 а највише 45 дана, пре датума одржавања заседања. 

У случају престанка мандата чланова Управног одбора и/или председника и/или заменика 
председника Конференције суоснивача и/или чланова Статутарне комисије РНИДС-а по другом 
основу, изборно заседање Конференције суоснивача одржава се најкасније у року од 30 дана од 
дана престанка мандата, а председник Конференције суоснивача доноси одлуку о заказивању 
изборног заседања Конференције суоснивача у року од три дана од стицања услова из овог става. 

Мењају се чланови 26. и 27. тако да сада гласе: 

Члан 26. 

Гласање на седници Конференције суоснивача је јавно, подизањем руке или гласачке палице, 
изузев гласања за избор и опозив председника и/или заменика председника Конференције 
суоснивача, чланова Управног одбора и чланова Статутарне комисије које се врши тајно, 
гласачким листићима. 

Члан 27. 

Начин и поступак гласања ближе се уређује Пословником о раду Конференције суоснивача. 

Гласовима већине присутних, Конференција суоснивача: 

1) усваја годишњи и мандатни Извештај о раду Управног одбора; 
2) одлучује о чланству РНИДС-а са домаћим и међународним организацијама; 
3) доноси опште акте који регулишу регистрацију националних домена, као и спорове у вези 

са националним доменима; 
4) по потреби одлучује о формирању радних група или тела о питањима из своје 

надлежности; 
5) доноси акт о накнадама за рад органа и тела које именује Конференција суоснивача; 
6) одлучује о располагању средствима и имовином вредности веће од 30% годишњих 

прихода РНИДС-а; 
7) усваја извештај независног ревизора; 
8) доноси Етички кодекс; 
9) доноси акт о политици и поступку спречавања сукоба интереса; 
10) доноси Политику извештавања на предлог Управног одбора, којом се гарантује право 

Конференције суоснивача на приступ информацијама од значаја за рад РНИДС-а; 
11) одлучује о приговору на коначну листу суоснивача; 
12) одлучује и доноси друге акте у складу са важећим прописима и овим Статутом. 

 
Гласовима више од две трећине присутних, Конференција суоснивача: 

1) усваја, мења и врши допуну одредби овог Статута; 
2) одлучује о престанку статуса суоснивача РНИДС-а по члану 9. став 1 тачка 2, као и о 

приговору на донету одлуку о престанку статуса суоснивача по члану 9. став 1 тачке 3 и 
4; 
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3) одлучује о избору и опозиву председника и заменика председника Конференције 
суоснивача;  

4) одлучује о опозиву чланова Управног одбора, тајним гласањем. 
 

Кумулативним гласањем Конференција суоснивача бира чланове Управног одбора, што 
подразумева гласање у коме сваки овлашћени представник суоснивача РНИДС-а са правом 
гласа по овом питању располаже са онолико гласачких листића колико се чланова Управног 
одбора бира. Овлашћени представник може све гласове (гласачке листиће) дати једном 
кандидату или их расподелити на више кандидата. 

Одлуке Конференције суоснивача ступају на снагу даном доношења. 

Одлуке Конференције суоснивача уносе се без одлагања у Књигу одлука, која је јавно доступна. 

Мења се члан 30. тако да сада гласи: 

Кандидат за члана Управног одбора може бити свако пунолетно лице са држављанством 
Републике Србије, које испуњава услове из овог Статута и које поседује спремност да допринесе 
реализацији циљева РНИДС-а. 

Управни одбор бира се и формира са циљем развоја и успешног пословања РНИДС-а. Чланови 
Управног одбора поседују знања, способности, стручност и искуство, високе моралне и етичке 
стандарде. 

За члана Управног одбора може бити изабрано лице које има 10 година релевантног радног 
искуства односно факултетску диплому и најмање 5 година релевантног радног искуства. 

За члана Управног одбора не може бити изабрано лице које је у претходне две године: било 
изабрано или именовано у органе јавне власти или је за његово именовање била потребна 
сагласност истих; вршило функцију у политичкој странци; вршило функцију у спортском друштву. 

За члана Управног одбора не може да буде изабрано лице, као ни блиски члан његове породице, 
које је у претходне две године: 

■ било запослено у РНИДС-у; 
■ исплатило или примило од РНИДС суму већу од 10.000 евра у динарској 

противвредности; 
■ било власник (директно или индиректно) више од 10% акција или удела у лицу које је 

исплатило или примило од РНИДС-а износ већи од 10.000 евра у динарској 
противвредности; или 

■ вршило функцију интерног ревизора или члана Статутарне комисије. 

Под блиским чланом породице, из претходног става, сматра се дете, брачни друг, родитељ, брат, 
сестра, усвојеник и усвојитељ. 

Ограничења из става 5. овог члана се не односе на промет по основу регистрације домена, 
накнаде примљене за рад у Управном одбору, радним групама и конкурсним комисијама у 
РНИДС-у. 

Ако током трајања мандата наступи нека од ситуација из става 4. или 5. овог члана, члану 
Управног одбора престаје мандат. 
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Мењају се чланови 32. и 33. тако да сада гласе: 

Члан 32. 

Функција у Управном одбору може да престане по следећим основима: 

1) истеком мандата Управног одбора; 
2) подношењем писане оставке председнику Конференције суоснивача; 
3) опозивом од стране Конференције суоснивача; 
4) губитком пословне способности; 
5) стицањем услова који су сметња за избор за члана Управног одбора; 
6) смрћу. 

Члан 33. 

Избор чланова Управног одбора врши се по јавном конкурсу који расписује председник 
Конференције суоснивача, најкасније 30 дана, а не раније од 60 дана пре истека мандата чланова 
Управног одбора , односно у року од три дана по престанку мандата по основима из тачака од 2. 
до 6. став 1. члан 32. овог Статута. Јавни позив, који је отворен најмање 20 дана, објављује се на 
веб презентацији РНИДС- а и у једном дневном листу који излази на територији Републике 
Србије. 

Поступак избора Управног одбора започиње даном заказивања изборне седнице Конференције 
суоснивача на којој се бира Управни одбор. 

Кандидати за чланове достављају кандидатуре РНИДС-у по расписаном јавном конкурсу на 
адресу наведену у јавном конкурсу. 

Свако заинтересовано лице може да се кандидује за члана Управног одбора у складу са овим 
Статутом. 

Сваки овлашћени представник суоснивача може да предложи кандидата за члана Управног 
одбора. 

Мењају се чланови 35. и 36. тако да сада гласе: 

Члан 35. 

Прикупљање кандидатура спроводи Комисија у саставу Председник, Заменик председника 
Конференције суоснивача и лице запослено на правним пословима у РНИДС-у. 

Уколико је нека кандидатура формално непотпуна или неуредна, Председник Конференције 
суоснивача обавештава, путем е-поште, кандидата о недостацима кандидатуре и доставља 
упутство према коме треба да се уреди кандидатура. 

Рок за допуну кандидатуре је три дана од дана закључења листе кандидата, а у случају да се 
допуна кандидатуре не достави, кандидатура се одбацује образложеном одлуком Председника 
Конференције суоснивача, по утврђивању листе кандидата од стране Комисије. 
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Члан 36. 

Поступак избора Управног одбора на изборној седници Конференције суоснивача почиње тако 
што сваки кандидат са коначне листе који је присутан добија до десет минута да се представи 
Конференцији суоснивача. 

Представљање кандидата може да се изврши и пре саме седнице, а након закључене Коначне 
листе кандидата за чланове Управног одбора. Термин за ово додатно представљање кандидата 
одређује председник Конференције суоснивача и доставља позив овлашћеним представницима 
путем е-поште. 

Члан 1.  

Мења се члан 44. тако да сада гласи: 

Управни одбор се састаје најмање једном у два месеца. 

Председник или заменик председника је обавезан да сазове седницу Управног одбора на 
образложен писани захтев најмање два члана Управног одбора, као и на образложени писани 
захтев директора. 

Мења се члан 49. тако да сада гласи: 

Управни одбор: 

1) управља радом РНИДС-а и доноси одлуке ради остваривања циљева РНИДС-а; 
2) одлучује о пријему у РНИДС других лица у својству суоснивача;  
3) констатује престанак својства суоснивача по члану 9. став 1. тачка 1, 3. и 4; 
4) доноси опште акте који нису у надлежности Конференције суоснивача; 
5) доноси Стратегију, План и Програм рада РНИДС-а по спроведеним консултацијама са 

Конференцијом суоснивача чије је мишљење у свакој фази израде ових аката од 
посебног значаја; 

6) усваја Финансијски план и Завршни рачун; 
7) врши избор ревизорске куће; 
8) даје сагласност за набавке чија процењена вредност прелази износ утврђен посебним 

актима РНИДС-а; 
9) одређује датум са којим се утврђује Листа суоснивача са правом учешћа на седници 

Конференције суоснивача; 
10) даје предлоге и предлоге измене општих аката који су у надлежности Конференције 

суоснивача; 
11)  поставља, надзире и разрешава директора или вршиоца дужности директора, уређује 

права, обавезе одговорности, усваја опис послова и услове које директор мора да 
испуњава; 

12) поставља друге законске заступнике РНИДС-а; 
13) поставља Интерног ревизора и усваја његове извештаје; 
14) стара се о јавности рада; 
15) одлучује о висини накнада за послове у вези регистрације националних домена које 

обавља РНИДС; 
16) предлаже Конференцији суоснивача чланство, престанак чланства РНИДС-а у домаћим 

и међународним организацијама; 
17) стара се о извршењу аката Конференције суоснивача; 
18) предлаже Политику извештавања Конференцији суоснивача; 
19) управља ризицима; 
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20) доноси одлуке о другим питањима у складу са законима и актима РНИДС-а, даје 
сагласност на текст општег акта којим се уређују права, обавезе и одговорности 
запослених у РНИДС-у; 

21) одлучује о учешћу представника РНИДС-а на домаћим и међународним скуповима. 

Мења се члан 51. тако да сада гласи: 

Директор не може да буде: 

■ овлашћени представник суоснивача; 
■ запослени или власник више од 10% удела у субјекту који је суоснивач РНИДС-а или ОР; 
■ члан Управног одбора, у вези са чланом 30. овог Статута. 

Директор не може да буде лице које је у претходне две године: 

■ било изабрано или именовано у органе јавне власти или је за његово именовање била 
потребна сагласност истих; 

■ вршило функцију у политичкој странци; 
■ вршило функцију у спортском друштву. 

Директор не може да буде лице које је у претходне две године, било власник (директно или 
индиректно) више од 10% акција или удела у лицу које је исплатило или примило од РНИДС-а 
износ већи од 10.000 евра у динарској противвредности. Ово ограничење се односи и на блиске 
чланове његове породице. 

Под блиским чланом породице, из става 3. овог члана, сматра се дете, брачни друг, родитељ, брат, 
сестра, усвојеник и усвојитељ. 

Ако током трајања мандата наступи нека од ситуација из става 1, 2. или 3. овог члана, директору 
престаје мандат. 

Мења се члан 53. тако да сада гласи: 

Директор: 

1) одлучује о текућој пословној политици РНИДС-а; 
2) извршава одлуке Управног одбора; 
3) обавља послове које му из свог делокруга повери Управни одбор; 
4) руководи Канцеларијом РНИДС-а, 
5) уређује права, обавезе и одговорности из радних односа, утврђује пословну организацију 

и систематизацију радних места у Канцеларији РНИДС-а, осим за директора за кога 
права, обавезе, одговорности, као и услове и опис послова утврђује Управни одбор, у 
складу са овим Статутом; 

6) спроводи поступак за ангажовање запослених, према процедури која је прописана 
актима РНИДС-а; 

7) утврђује зараде запослених у оквиру платног фонда одређеног Финансијским планом 
усвојеним од стране Управног одбора; 

8) доноси планове усавршавања и напредовања запослених; 
9) стара се о одржавању солвентности и ликвидности РНИДС-а и предузима мере за 

њихово обезбеђење; 
10) припрема Финансијски извештај и Финансијски план за Управни одбор и припрема 

предлоге других одлука за Управни одбор; 
11) представља и заступа РНИДС у правном промету, те има права и дужности финансијског 

налогодавца; 
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12) организује промотивне и друге активности у односима са јавношћу ради постизања и 
одржавања угледа РНИДС-а у јавности; 

13) доноси одлуке о другим питањима у складу са законима и актима РНИДС-а. 
 

Додаје се нови члан на место члана 54, те се нумерација чланова на даље помера за један 

Члан 54. 

Канцеларија РНИДС-а је стручна служба, задужена за обављање стручних и редовних послова 
РНИДС-а. Канцеларију РНИДС-а а чине сви запослени у РНИДС-у. 

Чланови 55 – 58. гласе:  

Члан 55. 

Статутарна комисија је стално тело од три члана које бира Конференција суоснивача на период 
од четири године. 

Избор чланова Статутарне комисије врши се по јавном конкурсу који расписује председник 
Конференције суоснивача, најкасније 30 дана пре истека мандата а не раније од 60 дана пре истека 
мандата чланова Статутарне комисије, односно у року од три дана по престанку мандата по 
основама из тачке 2 до 5 става 11. овог члана. Јавни позив, који је отворен најмање 15 дана, 
објављује се на веб презентацији РНИДС-а и у једном дневном листу који излази на територији 
Републике Србије. 

Поступак избора чланова Статутарне комисије започиње даном заказивања изборне седнице 
Конференције суоснивача на којој се бира/бирају недостајући чланови Статутарне комисије. 

На дан заказивања изборне седнице из става 2. овог члана, Председник Конференције суоснивача 
расписује јавни позив за избор члана/чланова Статутарне комисије. 

Кандидати за чланове достављају кандидатуре РНИДС-у по расписаном јавном конкурсу на 
адресу наведену у јавном конкурсу. 

Кандидати за члана Статутарне комисије у пријави достављају: 

1) Мотивационо писмо кандидата;  
2) Биографију кандидата; 
3) Писану Изјаву кандидата да ће поштовати Статут РНИДС-а, да ће на месту члана 

Статутарне комисије поступати објективно и непристрасно, а у складу са Статутом и 
другима важећим актима РНИДС-а; 

4) Попуњену Изјаву о могућем постојању сукоба интереса, чију форму усваја Конференција 
суоснивача (Прилог 1). 

Чланови Статутарне комисије бирају се из редова угледних правника који имају најмање пет 
година радног искуства из области компанијског права или корпоративног управљања или права 
недобитних или невладиних организација. 

На избор чланова Статутарне комисије сходно се примењују ограничења која важе за избор 
чланова Управног одбора. Функција члана Статутарне комисије је неспојива са функцијом члана 
Управног одбора, председника и заменика председника Конференције суоснивача и директора. 
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Листу пријављених кандидата, који су доставили уредну пријаву у складу са Статутом, председник 
Конференције суоснивача доставља Конференцији суоснивача која на седници бира чланове 
Статутарне комисије. 

Члан Статутарне комисије не може бити изабран више од два пута заредом. 

Мандат члану Статутарне комисије престаје: 

1) истеком мандата; 
2) подношењем писане оставке председнику Конференције суоснивача; 
3) опозивом од стране Конференције суоснивача; 
4) губитком пословне способности; 
5) смрћу. 

Члан 56. 

Статутарна комисија: 

1) даје аутентично тумачење Статута и других општих аката РНИДС-а; 
2) даје мишљење на нацрт Статута као и на предлоге измена и допуна; 
3) даје мишљење на нацрт општих аката РНИДС-а као и на њихове измене и допуне; 
4) даје мишљење о усклађености аката РНИДС-а са Статутом; 
5) стара се да права суоснивача буду одговарајуће регулисана Статутом, Етичким кодексом 

и другима актима РНИДС-а; 
6) даје препоруке Управном одбору у вези са питањима решавања корпоративних сукоба 

унутар РНИДС-а; 
7) даје препоруке по пријавама о евентуалном сукобу интереса; 
8) даје препоруке у случају сукоба надлежности органа РНИДС-а; 
9) доноси Пословник о свом раду, на који сагласност даје Конференција суоснивача; 
10) даје препоруке о обезбеђивању јавности рада РНИДС, укључујући и право суоснивача на 

информисање; 
11) даје препоруке о заштити приватности у складу са законима и најбољом праксом. 

 

Члан 57. 

Конститутивну седницу Статутарне комисије заказује најстарији члан, који председава седницом 
до избора председника. Конститутивна седница заказује се најкасније у року од 30 дана по 
спроведеном избору. 

Седницу Статутарне комисије сазива председник Статутарне комисије, на образложени захтев : 

■ сваког члана Статутарне комисије, 
■ Управног одбора 
■ најмање 25% овлашћених представника суоснивача у периоду када није заказана 

седница Конференције суоснивача 
■ сваки појединачни овлашћени представник суоснивача у периоду када је заказана 

седница Конференције суоснивача па све до закључења седнице Конференције 
суоснивача. 

Образложени захтев из става 2 овог члана мора да садржи захтев за давање мишљења за 
конкретно питање из надлежности Статутарне комисије, као и комплетан материјал. 

Седница се одржава у року од 8 дана од дана пријема захтева из става 2 овог члана. 
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Чланови Статутарне комисије могу да гласају и електронским путем, коришћењем телефона, 
неког интернет сервиса или на неки други начин, уколико се томе не противи ниједан од чланова 
Статутарне комисије. 

Донете акте по захтевима за давање мишљења Статутарна комисија доставља подносиоцу 
захтева. 

Члан 58. 

Статутарна комисија одржава редовну годишњу седницу до краја другог квартала наредне 
године. 

Чланови Статутарне комисије присуствују седницама Конференције суоснивача и дају 
саветодавну подршку раду Конференцији суоснивача. 

Статутарна комисија подноси годишњи извештај о свом раду Конференцији суоснивача на првој 
редовној седници. 

Чланови Статутарне комисије примају накнаду за свој рад, а чија се висина утврђује посебним 
актом који доноси Конференција суоснивача. 

Члан 61. гласи: 

Члан Управног одбора не може одлучивати о имовинским питањима у којима се он, његов брачни 
или ванбрачни друг или сродник по крви у правој линији, а у побочној до трећег степена, сродник 
по тазбини до другог степена, без обзира да ли је брак престао или није појављује као 
заинтересовано лице, нити о имовинским питањима која се односе на правно лице над којим он 
има контролни утицај или у којем има економски интерес. 

Чланови Управног одбора по насталој промени ажурирају податке из Изјаве о могућем постојању 
сукоба интереса. 

Члан 62. гласи: 

Директор не може одлучивати, нити закључивати правне послове о имовинским питањима у 
којима се он, његов брачни или ванбрачни друг или сродник по крви у правој линији, а у побочној 
до трећег степена, сродник по тазбини до другог степена, без обзира да ли је брак престао или 
није појављује као заинтересовано лице, нити о имовинским питањима која се односе на правно 
лице над којим он има контролни утицај или у којем има економски интерес. 

Директор по насталој промени ажурира податке из Изјаве о могућем постојању сукоба интереса. 

По одлуци Управног одбора директор може да закључи и правни посао по којој је у сукобу 
интереса. Одлука Управног одбора у овом случају мора имати јасно образложење. 

Члан 63. гласи:  

Чланови Статутарне комисије  по насталој промени ажурирају податке из Изјаве о могућем 
постојању сукоба интереса. 

Члан 70. гласи:  

РНИДС има печат округлог облика на коме пише назив фондације у складу са чланом 1. овог 
Статута. 
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У централном делу печата наведен је скраћени назив РНИДС, а у дну печата седиште Београд. 

Члан 74. гласи:  

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Фондације усвојен 28. 5. 2011. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се одредбе Закона о 
задужбинама и фондацијама. 

 

У Београду, 20. 5. 2017. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ СУОСНИВАЧА 

Зоран Бухавац 

____________________________________ 

 


