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

Србије“, Управни одбор РНИДС-а на седници од 9. новембра 2011. године донео је 

следећу: 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂЕНОЈ НЕДОЗВОЉЕНОЈ ДИСТРИБУЦИЈИ 

 

I Управни одбор констатује да је директор дана 06.11.2011. године извршио 

неовлашћену дистрибуцију, преправку и објављивање садржаја поруке  са електронске 

листе УО, која је затвореног типа, упутивши садржај предложене Одлуке УО за 102. 

седницу УО-тачка 1. Дневног реда, на електронске адресе физичких лица која се не 

налазе на електронској листи УО и која нису означена као примаоци порука са 

електронске листе УО која је затвореног типа. На овај начин радни материјали УО 

упућени су на електронске адресе физичких лица изван УО и постали јавно доступни. 

УО констатује да је директор повредио основне принципе рада УО, односно да је 

извршио забрањену радњу, а да је при томе био свестан последица које производи 

таквим чињењем. УО констатује да је недозвољено дистрибуирана порука у себи 

садржавала упозорење да је свака дистрибуција, преправка или објављивање њеног 

садржаја забрањена, као и да је директор по функцији коју врши, био свестан 

недозвољености такве радње. 

 

II Управни одбор опомиње директора због недозвољене радње коју је извршио. 

 

III У циљу даљег наставка ефикасног рада и сарадње између УО и директора, ова 

Одлука не подразумева искључење директора са електронске листе УО, која је 

затвореног типа. 

 

IV УО сматра да ће ово опомињање имати своје позитивне ефекте, да се овакве или 

сличне недозвољене радње неће понављати у будућем раду, и очекује да директор не 

нарушава основна правила и принципе рада, да  сарађује и извршава одлуке УО. 

 

V УО такође обавештава директора да би свако поновно чињење овакве или сличне 

радње, или било које друге радње којом се нарушавају основна правила и принципи 

рада, било разлог преиспитивања Уговора о раду, који директор има са РНИДС-ом. 
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VI Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

У Београду, 9. новембар 2011. године  

 

Председник УО 

 

_____________ 

Драгомир Васиљевић 

 

 


