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На основу члана 8. Правила фонда Регистра националног Интернет домена Србије, 

Управни одбор РНИДС на седници одржаној 20.08.2008. године, донео је следећу:  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА РНИДС 

 

I Мења се члан 24. Пословника о раду Управног одбора РНИДС тако да гласи: 

 

„Пре утврђивања дневног реда, а у случају да није усвојен путем листе електронске 

поште УО, усваја се записник са претходне седнице Управног одбора. О примедбама на 

записник са претходне седнице Управни одбор одлучује без расправе.“ 

 

II Након члана 31. Додаје се: 

 

„Ради лакпшег састављања и техничке обраде записника седнице УО, записничар 

на основу сагласности УО може начинити аудио запис седнице. Овај аудио запис се може 

користити само у наведене сврхе састављања, односно техничке обраде записника након 

седнице и мора бити уништен одмах након тога. 

 

Сваки члан УО може тражити без образложења од Председника УО да записничар 

искључи уређај за снимање аудио записа седнице из разлога приватности. 

 

Записничар је дужан да у року од 48 сати од завршетка седнице састави и достави 

на листу електронске поште УО предлог запиника седнице УО. 

 

Чланови УО могу давати примедбе и изјаснити се о евентуалним примедбама на 

записник путем листе електронске поште УО. 

 

У случају да у року од 72 сата од достављања предлога записника УО нема 

примедби или су све примедбе прихваћене и од последње примедбе је протекло више од 

72 сата, заспиник се сматра усвојеним и Председник УО даје сагласност на постављање 

записника на Интернет презентацију РНИДС. 

 

У случају да записник није усвојен на начин описан у претходном члану, записник 

ће се усвојити на наредној седници УО пре утврђивања дневног реда.“ 

 

 

 

 

http://www.rnids.rs/


III Налаже се Директору РНИДС да стручна служба РНИДС изврши техничку и 

правну редакцију текста Пословника о раду Управног одбора и свим члановима УО 

достави по један примерак до наредне седнице УО. 
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