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БУЛЕВАР ДЕСПОТА

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147
Интернет адресе:
rnids.rs
рнидс.срб
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Делокруг рада директора:
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) утврђује пословну организацију и систематизацију
радних места у Канцеларији РНИДС-а, а коју чине сви
запослени у РНИДС-у, сем за директора за кога Управни
одбор прописује услове и опис послова у складу са
Статутом РНИДС-а
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) одлучује о у учешћу запослених РНИДС-а на домаћим и
међународним скуповима
9) доноси планове усавршавања и напредовања
запослених
10) стара се о одржавању солвентности и ликвидности
РНИДС-а и предузима мере за њихово обезбеђење
11) припрема Финансијски извештај и Финансијски план за
Управни одбор и припрема предлоге других одлука за
Управни одбор
12) представља и заступа РНИДС у правном промету, те
има права и дужности финансијског налогодавца
13) активно ради на повећању броја суоснивача РНИДС-а
14) организује промотивне и друге активности у односима
са јавношћу ради постизања и одржавања угледа РНИДСа у јавности
15) доноси одлуке о другим питањима у складу са
законима и актима РНИДС-а
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Директор за свој рад одговара Управном одбору, којем свака
три месеца подноси Извештај о раду, укључујући и
Финансијски извештај.
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Директор је ангажован у РНИДС-у са пуним радним
временом, а на основу уговора без заснивања радног односа
у РНИДС-у. Мандат директора траје четири године.
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Директор је извршни орган РНИДС-а, кога именује Управни
одбор, по спроведеном јавном конкурсу.

До

Директор РНИДС-а

4pi.rs
4пи.срб

GPS локација:
Географска ширина 44о 49' 20"
Географска дужина 20о 28' 12"
Радно време: 09.00-17.00, радним данима
Телефон: +381 (0)11 7281-281
E-mail:
Канцеларија: kancelarija@rnids.rs
Директор: direktor@rnids.rs
Управни одбор: upravniodbor@rnids.rs
Председник Конференције суоснивача:
predsednikkonferencije@rnids.rs

Ко и како
управља
радом
РНИДС-а?

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Шта је РНИДС?

Конференција суоснивача РНИДС-а

Управни одбор РНИДС-а

Регистар националног интернет домена Србије (скраћено:
РНИДС) је стручна, невладина и непрофитна Фондација
основана 8. јула 2006. ради управљања националним
интернет доменима .RS и .СРБ, тако да се остварује општи
интерес свих грађана Србије, уз поштовање принципа
квалитета, ефикасности, независности и транспарентности.

Конференција суоснивача је орган РНИДС-а који чине
овлашћени представници свих суоснивача. Суоснивачи
учествују у раду РНИДС-а, врше контролу, надзор и
остварују друга своја права у складу са Статутом РНИДС-а
кроз Конференцију суоснивача.

Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који
се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом
Фондације и одлукама Конференције суоснивача РНИДС-а.

Органи РНИДС-а су Конференција суоснивача, Управни
одбор и директор. Суоснивач РНИДС-а може да постане свако
домаће правно лице и предузетник.
Основни циљ и делатност РНИДС-а је да организује
управљање Централним регистром националних интернет
домена .RS и .СРБ.
РНИДС управља са по пет адресних простора у оба
национална домена. Управљање адресним просторима за
академске институције препуштено је Академској мрежи
Србије, а поддомени за државне органе препуштени су
Управи за заједничке послове републичких органа.
РНИДС управља регистром националних интернет домена
Републике Србије по одлуци ICANN-а, и то .RS од 11.
септембра 2007. године, а .СРБ од 21. априла 2011.
Споразум о сарадњи између Министарства за
телекомуникације и иформационо друштво и РНИДС-а
потписан је 23. децембра 2010. и њиме су дефинисане
обавезе РНИДС-а у погледу статуса организације, начина
обављања основних делатности, јавности рада,
обезбеђивања равноправности у регистрацији, гарантовања
доступности и расположивости критичних делова
инфраструктуре Интернета, као и поступања потписника
споразума у случају проблема у раду.
РНИДС је члан CENTR-а (Савет европских националних TLD
регистара), а сарађује са ICANN-ом (Интернет корпорација за
додељене називе и бројеве), међународном организацијом
одговорном за руковођење глобалном структуром Интернета.

Заседање Конференције суоснивача заказује и води
председник или заменик председника Конференције, који се
бирају на две године. Редовно заседање Конференције
одржава се два пута годишње. Конференција доноси
Пословник о раду Конференције суоснивача којим се ближе
уређује њен рад.
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 и доноси друге акте у складу са важећим
прописима и Статутом
Гласовима више од 2/3 присутних, Конференција суоснивача:
1) усваја, мења и врши допуну одредби Статута РНИДС-а
2) одлучује о престанку статуса суоснивача РНИДС-а
3) одлучује о избору и опозиву председника и заменика
председника Конференције суоснивача
4) одлучује о опозиву чланова Управног одбора тајним
гласањем

Управни одбор РНИДС-а има седам чланова, које бира
Конференција суоснивача. За члана Управног одбора може
да буде изабрано лице које има 10 година релевантног
радног искуства, односно факултетску диплому и најмање 5
година релевантног радног искуства, као и да поседује
високе моралне и етичке стандарде. Мандат члана Управног
одбора траје три године и може да буде изабран не више од
два пута заредом.
Делокруг рада Управног одбора:
1) управља радом РНИДС-а и доноси одлуке ради
остваривања циљева РНИДС-а
2) одлучује о пријему у РНИДС других лица у својству
суоснивача и губитку статуса суоснивача у случају
необнављања годишње накнаде
3) доноси опште акте који нису у надлежности
Конференције суоснивача
4) 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
5) усваја Финансијски план и Завршни рачун
6) врши избор ревизорске куће
7) даје сагласност за набавке чија процењена вредност
прелази износ утврђен посебним актима РНИДС-а
8) одређује датум са којим се утврђује Листа суоснивача
са правом учешћа на седници Конференције суоснивача
9) даје предлоге и предлоге измене општих аката који су
у надлежности Конференције суоснивача
10) поставља, надзире и разрешава директора, усваја
опис послова и услове које директор мора да испуњава
11) поставља друге законске заступнике РНИДС-а
12) поставља интерног ревизора и усваја његове извештаје
13) стара се о јавности рада
14) одлучује о висини накнада за послове у вези
регистрације националних домена које обавља РНИДС
15) предлаже Конференцији суоснивача чланство и
престанак чланства РНИДС-а у домаћим и међународним
организацијама
16) стара се о извршењу аката Конференције суоснивача
17) предлаже Политику извештавања Конференцији
суоснивача
18) управља ризицима

