На основу члана 22. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима
(„Службени гласник РС“ бр. 59/89) и Уговора о оснивању Фонда „Регистар националног
Интернет домена Србије“ (у даљем тексту Фонд), а у вези са одредбом члана 26. Закона
о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник РС“ бр. 59/89),
Скупштина Фонда на седницама одржаним 8.07.2006. 23.02.2008. (измене и допуне) и
7.12.2008. године (измене и допуне) у Београду, доноси

ПРАВИЛА ФОНДА
Регистар националног Интернет домена Србије

Члан 1.
ЦИЉ
Регистар националног Интернет домена Србије је стручна, нестраначка,
невладина и непрофитна организација образована као Фонд.
Скраћени назив Регистра националног Интернет домена Србије је РНИДС.
Основни циљ РНИДС је да организује управљање националним Интернет
доменом највишег нивоа - Country Code Top-Level Domain (у даљем тексту ccTLD), тако
да се остварује општи интерес свих грађана Србије, уз поштовање принципа квалитета,
ефикасности, независности и транспарентности.
Члан 2.
ДЕЛАТНОСТИ
Ради остваривања својих циљева, РНИДС обавља следеће делатности:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Техничко и административно управљање централним регистром домена
у оквиру националног top-level домена (у даљем тексту ccTLD) додељеног
од стране ICANN држави Србији;
Одржавање главног DNS сервера за ccTLD;
Инсталација, одржавање и администрација јавно доступног WHOIS
сервера за подручје националног домена;
Усвајање плана именовања (naming plan) за подручје националног
Интернет домена;
Усаглашавање правила и процедуре регистрације домена у оквиру ccTLD;
Прикупљање и јавно објављивање података о развоју националног дела
Интернета (у оквирима својих надлежности и у складу са циљевима
РНИДС);
Организовање стручних саветовања, јавних расправа и других скупова;
Сарадња са сличним регионалним и међународним организацијама;
Успостављање принципа и процедура за рад овлашћених регистара;

10)
11)
12)
13)
14)

Развијање и промоција правила у раду са овлашћеним регистрима у са
„најбољом праксом“, користећи искуства других регистара;
Пружање помоћи при решавању спорова насталих поводом доделе назива
домена;
Најшира подршка овлашћеним регистрима у оквиру националног домена;
Сарадња са међународним организацијама;
И друге активности.
Члан 3.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Назив фонда је „Регистар националног Интернет домена Србије“, скраћено
„РНИДС“.
Седиште фонда је у Београду, Булевар Краља Александра 73.
Члан 4.
ПЕЧАТ
Фонд има печат округлог облика на коме пише: „Регистар националног Интернет
домена Србије“ на српском језику, те „Serbian National Register of Internet Domain
Names“ на енглеском језику.
У централном делу печата наведен је скраћени назив Фонда („РНИДС“), а у
дну печата седиште.
Члан 5.
ОРГАНИ РНИДС
Органи РНИДС су: Скупштина, Управни одбор и директор.
Скупштина и Управни одбор РНИДС могу, према потребама, образовати радна
тела и службе.
Члан 6.
СКУПШТИНА
Скупштина је највише тело РНИДС коју чине чланови РНИДС.
Скупштина из својих редова бира Председавајућег Скупштине.
Редовно заседање Скупштине одржава се једном годишње, а заседање заказује и
води Председавајући.
Ванредно заседање Скупштине може да се сазове на основу одлуке Управног
oдбора или иницијативе више од трећине свих чланова Скупштине, уз обавезно
достављање дневног реда. Ванредну седницу заказује Председавајући Скупштине,

најкасније 7 (седам) дана од дана пријема одлуке Управног одбора или иницијативе
чланова Скупштине.
Ванредна седница се заказује и у случају да више од једне трећине чланова
Управног одбора из разних разлога престане да обавља своју функцију.
Скупштина пуноважно одлучује само у присуству више од половине свих својих
чланова.
Гласовима већине присутних чланова Скупштина:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

доноси план и програм рада РНИДС;
разматра и усваја извештај о раду Управног одбора (најмање једном
годишње);
разматра и усваја извештај о раду Директора РНИДС (најмање једном
годишње);
разматра и усваја финансијски план и извештај;
одлучује о чланству РНИДС у међународним организацијама;
доноси правилнике о функционисању РНИДС;
одлучује о формирању радних група и секција;
одлучује о избору и разрешењу чланова Управног одбора.

Гласовима више од две трећине присутних чланова Скупштина:
1)
2)

одлучује о закључивању уговора са надлежним државним органима;
усваја, мења и допуњава одредбе ових Правила.

Више повезаних правних лица чланова Скупштине се за потребе гласања
сматрају као један глас.
Члан 7.
УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор је највиши извршни орган РНИДС, који се стара о спровођењу
циљева РНИДС утврђених овим Правилима и одлукама Скупштине.
Управни одбор има укупно 9 (девет) чланова, које бира Скупштина.
Мандат сваког члана Управног одбора траје 2 (две) године, а иста особа може
бити изабрана на исту функцију највише два пута узастопно. У првој години рада
РНИДС, четири најмлађа по старости члана Управног одбора ће на ту функцију бити
бирани на период од 1 (једне) године, а три члана ће бити бирана на пун мандатни
период.
Уколико члан Управног одбора поднесе оставку, на његово место ступа следећи
кандидат за ту функцију по ранг листи кандидата утврђеној приликом претходног
избора за чланове Управног одбора. На овакав начин може бити замењена највише једна
трећина састава Управног одбора. Уколико на овај начин буде изабрана трећина чланова
Управног одбора, а након тога још један члан Управног одбора поднесе оставку, сазива
се ванредна седница Скупштине ради избора чланова до пуног састава Управног одбора.

Мандат чланова Управног одбора је индивидуалан, тако да се члан Управног
одбора не може опозвати нити заменити од стране лица које га је предложило.
Члан Управног одбора не сме заступати интересе било које друге организације
осим интереса РНИДС.
Функција у Управном одбору може престати по следећим основима:
1)
2)
3)
4)

истеком мандата;
подношењем писмене оставке;
опозивом од стране Скупштине;
смрћу.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Састанак Управног одбора сазива председник, барем једном месечно.
Председник је обавезан да сазове састанак Управног одбора на образложен захтев
барем три члана.
Члан 8.
ДЕЛОКРУГ УПРАВНОГ ОДБОРА
Управни одбор:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

руководи радом РНИДС између два заседања Скупштине и доноси
одлуке ради остваривања циљева РНИДС;
организује редовно обављање делатности РНИДС;
доноси стратешке финансијске одлуке;
предлаже измене правилника о начину функционисања РНИДС;
одлучује о броју и структури запослених;
отвара и затвара радна места;
бира и разрешава Директора;
одлучује о ценама услуга РНИДС и платама запослених;
расправља о чланству РНИДС у међународним организацијама;
одлучује о учешћу представника РНИДС на стручним скуповима.

Управни одбор пуноважно одлучује у присуству више од половине укупног броја
чланова.
Управни одбор доноси одлуке апсолутном већином гласова свих чланова тј. са
најмање 5 (пет) гласова. Чланови Управног одбора могу да гласају и електронским
путем (коришћењем телефона, неког Интернет сервиса или на неки други начин)
уколико се томе не противи ниједан од осталих чланова одбора.
У случају да до једном од чланова Управног одбора из разлога дефинисаним у
члану 7. ових Правила престане мандат, преостали чланови имају праву да кооптирају
члана који недостаје да би сазив био потпун.
До једне трећине чланова Управног одбора може бити кооптирано једногласно до
прве наредне Скупштине.

Члан 9.
ДИРЕКТОР
Директора РНИДС именује и разрешава Управни одбор.
Директор је лице које се прима у стални радни однос са пуним радним временом,
путем јавног конкурса.
Директор може бити члан Скупштине, али не може бити члан Управног одбора.
Директор се стара о:
1)
2)
3)
4)

свакодневном вођењу пословања РНИДС;
заснивању и раскидању радног односа запослених;
извршавању одлука Управног одбора;
управљањем активностима стручних служби.

Директор представља и заступа РНИДС у правном промету, те има права и
дужности финансијског налогодавца.
Директор за свој рад одговара Управном одбору, коме редовно (најмање једном
годишње) подноси извештај о раду.
Директор на редовној Скупштини подноси извештај о раду.
Директор присуствује седницама Управног одбора РНИДС без права гласа.
Члан 10.
ЧЛАНСТВО
Свако домаће правно лице или предузетник које плати годишњу чланарину
РНИДС-а може да одреди (делегира) особу која ће у његово име учествовати у раду
Скупштине РНИДС.
Чланство се остварује аутоматски, након што кандидат за члана надлежном
органу Фонда поднесе писмени захтев за активирање чланства са свим неопходним
информацијама о делегираном представнику и потврду о плаћеној чланарини.
Чланство у Фонду може да престане само на основу:
1)
2)
3)
4)

поднете писмене изјаве члана о иступању из чланства;
необнављања чланарине на основу које је члан стекао право на
чланство у организацији;
непридржавања одредби ових Правила;
одлуке Скупштине РНИДС на образложени предлог Управног одбора.

Скупштина РНИДС верификује искључења из чланства по свим наведеним
основима на првом наредном заседању.

Члан 11.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
Члан има право:
1)
2)
3)

да бира и буде биран у органе РНИДС;
да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
РНИДС;
да даје сугестије и примедбе на функционисање РНИДС одговарајућем
органу.

Члан је дужан:
1)
2)
3)

да се придржава одредби ових Правила;
да у складу са одредбама ових Правила, а на основу сопствених
интересовања и могућности, ради на остваривању циљева РНИДС;
да одговорно обавља послове које му повере надлежни органи РНИДС.
Члан 12.
СРЕДСТВА ФОНДА И ФИНАНСИРАЊЕ

Фонд се оснива сопственим средствима оснивача.
Сваки оснивач преузима обавезу да износ који ће бити утврђен Уговором о
оснивању положи у депозит код одговарајуће банке у Београду у року од три дана од
дана доношења ове одлуке, с тим да се сва уложена средства по прибављању одобрења
Министарства културе Републике Србије за оснивање Фонда и његовог уписа у Регистар
задужбина, фондација и фондова аутоматски преносе на рачун Фонда.
Редовно финансирање рада РНИДС одвија се из средстава прикупљених од
изнајмљивања ccTLD домена, чланарине овлашћених регистара и чланарине чланова
Скупштине.
РНИДС може прибављати средства путем доприноса чланова, добровољних
прилога, поклона, јавних и наменских донација или из других извора у складу са
законом.
РНИДС се може финансирати позајмицама оснивача РНИДС.
Вишак прихода над расходима се користи за унапређење делатности РНИДС-а и
не може се расподељивати оснивачима и члановима.
Члан 13.

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И НАДЗОР
РНИДС има обавезу вођења пословних књига у складу са важећим прописима
Републике Србије. РНИДС саставља и презентује финансијске извештаје за сваку
календарску годину са стањем на дан 31. децембра текуће године, а периодични
извештаји се састављају по потреби и на основу захтева Скупштине или Управног

одбора. РНИДС сачињава финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија и Међународним рачуноводственим стандардима.
Ревизија финансијских извештаја врши се на начин утврђен законом којим се
уређује ревизија финансијских извештаја и Међународним стандардима ревизије.
Ревизију обавља независно, овлашћено и међународно признато предузеће за обављање
ревизије, које има дозволу за рад издату од стране надлежних органа Републике Србије.
О избору предузећа за обављање ревизије стара се Управни одбор на основу
претходно обављеног поступка прибављања понуда од стране предузећа која испуњавају
горе наведене критеријуме. (При избору предузећа за обављање ревизије Управни одбор
ће између осталог разматрати и следеће критеријуме: рокове извршења, додатне
консултантске услуге, накнаду, квалификованост чланова тима и сл.)
За потребе међународне сарадње са сличним организацијама и међународним
асоцијацијама, Управни одбор може захтевати да се финансијски извештаји или
Извештај о обављеној ревизији предају и на енглеском језику.
Управни одбор доставља финансијске извештаје РНИДС Скупштини на усвајање
у складу са чланом 6. ових Правила.
Члан 14.
САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Ради остварења својих циљева РНИДС може успоставити и сарадњу са другим
организацијама.
Скупштина на предлог Управног одбора одлучује о склапању уговора о сарадњи,
те приступању и иступању из чланства домаћих и међународних организација.
Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног
државног органа у складу са законом.
Управни одбор одлучује о лицима која ће представљати РНИДС у процесима
сарадње са другим организацијама.
Члан 15.
ЈАВНОСТ РАДА
У складу са традицијом функционисања сличних организација у свету, те
препорукама важећих Интернет стандарда и релевантних међународних институција,
обезбеђивање јавности рада и учешћа локалне Интернет заједнице у процесу развоја,
стална је обавеза РНИДС.
Јавност рада се обезбеђује кроз јавно објављивање радних и финалних
докумената на Интернет сајту РНИДС и одржавању јавних састанака у складу са
законом.
При томе је посебно предвиђено да се:
1)

Јавно објављују сви документи од значаја за рад РНИДС и правила рада
РНИДС (укључујући Правила РНИДС, правилнике РНИДС, списак

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

овлашћених регистара домена, листа резервисаних домена и друго);
Објављују јавни подаци о регистрованим доменима преко јавног
WHOIS сервиса, у складу са Правилником о додели домена;
Јавно објављују основни подаци и e-mail адресе свих чланова
Скупштине, Управног одбора и запослених у РНИДС;
Јавно објављују одлуке са свих седница Скупштине и састанака Управног
одбора;
Одржавају дискусионе листе за све чланове Скупштине (са јавно
доступним архивама);
Одржавају дискусионе листе за све интересне групе током изборног
процеса (са јавно доступним архивама);
Јавно објављују буџет, финансијски извештаји, текстови уговора итд;
Јавно објављују сви спорови око назива домена;
Јавно публикују резултати праћења развоја домаћег Интернета (у
оквирима надлежности РНИДС).
Члан 16.
ПРЕСТАНАК РАДА

Одлуку о престанку рада РНИДС доноси Скупштина, позитивним изјашњавањем
најмање две трећине од укупног броја чланова.
Престанак рада РНИДС не сме се негативно одразити на функционисање домаћег
дела Интернета, тако да се пре обуставе рада морају обезбедити услови за наставак
стабилног и поузданог функционисања базних Интернет сервиса на територији Србије.
У случају престанка рада РНИДС-а Скупштина ће одредити добротворну
организацију на коју ће бити пренета преостала имовина РНИДС-а.
Члан 17.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРАВИЛА
Ова Правила ступају на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине
РНИДС, а примењиваће се од дана уписа у регистар надлежног органа.

Члан 18.
ДЕФИНИЦИЈЕ МАЊЕ ПОЗНАТИХ ПОЈМОВА
Поједини изрази коришћени у овом документу имају следећа значења:
„Интернет“ је глобални комуникациони систем сачињен од великог броја
међусобно повезаних аутономних система (мрежа), који размењују податке користећи
заједнички скуп комуникационих протокола (TCP/IP).

„IP број“ је нумерички идентификатор, дефинисан у склопу IP протокола, који на
једнозначан начин омогућава адресирање уређаја повезаних на Интернет.
„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 међусобно раздвојених тачкама (на
пример, www.icann.org)
„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 стално повезан на Интернет, који, на захтев корисника,
преводи називе домена у IP бројеве и обрнуто.
„Интернет корпорација за додељена имена и бројеве“ (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers, ICANN) је организација која регулише и управља развојем
DNS система и расподелом IP адресног простора на глобалном нивоу.
„Територијални домен највишег нивоа“ (Country Code Top-Level Domain, ccTLD)
је назив домена везан за међународну двословну ознаку државе. ccTLD одређује ICANN
у складу са ISO-3166-2 листом.
„Регистар националног Интернет домена“ (ccTLD регистар) је база података о
називима домена регистрованим у оквиру ccTLD.
„Оператор ccTLD регистра“ је организација одређена од стране ICANN, која
управља националним регистром Интернет домена.
„Овлашћени регистар“ је правно лице или предузетник које, на основу уговора са
Оператором ccTLD регистра, има овлашћење за обављање послова у вези са
регистрацијом назива домена по захтеву крајњих корисника.
„WHOIS база“ је јавно доступна база података о корисницима назива домена
регистрованих у оквиру ccTLD регистра.
„Локалну Интернет заједницу“ чине сва правна и физичка лица која послују у
области Интернета или користе Интернет услуге на подручју државе Србије.

У Београду,
7.12.2008. године

Председавајући Скупштине,
Симо Иванежа

