
 

На основу члана 17. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена 

Србије“, Управни одбор РНИДС на седници од 27. октобра 2011. године донео је 

следећи: 

ПРАВИЛНИК 

О УПУЋИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈА РНИДС-А НА СКУПОВЕ У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 

Одабир скупова у земљи и иностранству на које ће се упутити делегације 

На основу јавно доступних позива, као и позива који стигну на адресу РНИДС-а, 

Канцеларија саставља листу скупова у земљи и иностранству за предстојећи квартал у 

години. 

Листа садржи: термине, тему, програм скупа и организатора скупа као и процену 

трошкова по  представнику, укључујући евентуалне трошкове превоза, смештаја, 

дневница,  као и мишљење Канцеларије о важности скупова. 

Управни одбор је дужан да са пуном пажњом, одговорно, на основу предложене листе, 

одлучи на којим ће скуповима делегација РНИДС узети учешће и колико ће 

представника чинити делегацију.  

Узимајући у обзир мишљења Канцеларије о важности скупова, Управни одбор врши 

одабир скупова према: важности скупа, непосредној користи за РНИДС (усавршавање 

запослених, остваривање сарадње са домаћим и међународним телима, учешће у 

домаћим и међународним пројектима и слично), у складу са одобреним финансијским 

планом и сагледавајући трошкове путовања и интересе РНИДС-а. Према истим 

критеријумима Управни одбор одређује и број чланова делегације. 

Управни одбор, такође, доноси одлуку о наступу делегације, тј.да ли ће и ко из 

делегације одржати презентације, на коју тему и на којим сесијама, као и да ли је 

потребно да се одрже билатерални састанци са представницима других организација и 

остале релевантне радње од интереса за РНИДС. 

Члан 2. 

Скупови организација чији је РНИДС члан 

Присуство делегације РНИДС-а на догађајима које организују тела чији је РНИДС 

активан члан  представља  приоритет. Број чланова делегације биће одређен за сваки 

скуп ових организација појединачно. 

 

 

 



Члан 3. 

Састав делегације 

Члан делегације РНИДС-а могу бити запослени у канцеларији, чланови Управног 

одбора или овлашћени представници суоснивача. Уколико се укаже нарочита потреба, 

члан делегације може бити активни члан радног тела које је разматрало теме о којима 

ће се дискутовати на скупу. 

Делегација може бројати до четири члана. 

За скупове са тематиком из одређене области, чланови делегације биће запослени у 

Канцеларији  чији опис послова које обавља најближе одговарају теми скупа и/или члан 

Управног одбора чија професионална оријентација и област интересовања најближе 

одговарају теми скупа За скупове општег карактера, препорука је да делегацију чине по 

један запослени из Канцеларије, члан Управног одбора и овлашћени представник 

суоснивача. 

Број чланова делегације Управни одбор одређује на основу важности скупа, интереса 

РНИДС-а и релевантних података који су наведени у оквиру предложене листе од 

стране Канцеларије тј. трошкови, тема, програм скупа, термин одржавања и 

организатор који организује скуп. 

Члан 4. 

Учешће запослених и чланова УО 

Чланови Управног одбора сами износе заинтересованост за учешће у делегацији на 

неком скупу у земљи и иностранству према листи коју је усвојио Управни одбор. 

Уколико више чланова Управног одбора изрази заинтересованост за учешће на једном 

скупу, Управни одбор одлучује ко ће бити члан делегације из Управног одбора. 

За скупштине организација чији је РНИДС активан члан, чланови делагације јесу 

Директор Канцеларије и Председник Управног одбора, осим уколико су оправдано 

спречени. Ово не искључује да чланови делегације буду и из Конференције суоснивача, 

Канцеларије или УО. 

Члан 5. 

Учешће овлашћених представника суоснивача 

Након усвајања листе скупова у земљи и иностранству на које ће бити упућена 

делегација РНИДС-а, Управни одбор доставља листу Конференцији суоснивача 

електронским путем. Овлашћени представници суоснивача заинтересовани за учешће 

на одабраним скуповима упућују Канцеларији писмо путем електорнске поште у којем 

изражавају своју заинтересованост за учешће на одређеном скупу не касније од рока 

наведеног у позиву. Након тога, Канцеларија доставља Управном одбору листу 

интересената на основу које УО на првој следећој седици одлучује о избору чланова  

делегације.  



У случају да је за учешће у делегацији за један скуп интересовање исказало више 

овлашћених представника суоснивача, УО ће одабрати једног  овлашћеног 

представника суоснивача. При избору  предност ће имати овлашћени представници 

који су присуствовали на више седница Конференције суоснивача РНИДС-а као и они 

који су узели учешће у радним групама или на други на други начин исказали своје 

интересовање или ангажовање у оквиру РНИДС. Уколико се догоди да за поједини 

скуп нема заинтерeсованих овлашћених представника суоснивача Управни одбор може 

одлучити да као члана делегације упути Председника или Заменика председника 

Конференције. 

Члан 6. 

Организација путовања 

Све активности у вези са организацијом пута и смештаја делегације РНИДС-а обавља 

Канцеларија.  

У случају да земља у којој се одржава скуп има визни режим за грађане Србије, 

канцеларија ће  обезбедити позивно писмо и остала документа која она може прибавити 

за потребе добијања визе за чланове делегације.  

Члан делегације може на сопствени захтев самостално организовати превоз и смештај, 

с тим да цена превоза и смештаја не може бити већа од цене аранжмана који је 

обезбедила Канцеларија.  

Члан 7. 

Извештавање са скупова у земљи и иностранству 

Чланови делегације дужни су да саставе заједнички извештај о учешћу на скупу и да га 

доставе директору и Управном одбору у року од две недеље од дана завршетка скупа. 

По достављању писаног извештаја Канцеларија је дужна да исти достави 

електорoнским путем Конференцији суоснивача.  

Поред писаног извештаја, чланови делегација су дужни да релевантна искуства и 

информације са скупова представе заинтересованим члановима Конференције на 

скуповима који ће се квартално организовати од стране канцеларије у Дому интернет 

домена Србије. Присуство бар једног члана делегације са скупа на коме је делагација 

РНИДС-а учествовала је обавезно. 

 

У Београду, 27. октобра 2011. године  

Председник УО 

 

_____________                                                                                                             

Драгомир Васиљевић 


