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На основу члана 17. Статута фондације Регистар националног интернет 

домена Србије (у даљем текст РНИДС), Управни одбор РНИДС-а на седници од 

22. децембра 2011. године донео је следећи: 

 

 

Правилник о поступку предлагања и одлучивања у Управном одбору 

Фондације РНИДС 

 

Члан 1. 

 

Предлог одлуке, другог акта или питања о коме Управни одбор треба  одлучи 

или регулише одређену област могу да предложе, следећи предлагачи: 

 Конференција суоснивача 

 Овлашћени представник суоснивача 

 Члан Управног одбора 

 Канцеларија (сви запослени и директор) 

 Правно или физичко лице ван РНИДС-а,  

 Орган државне управе 

 

 

 

Члан 2. 

 

Канцеларија након што прими предлог, врши његово завођење у књигу, чиме 

предлог улази у процедуру. 

 

Члан 3. 

 

Након што предлог уђе у процедуру лице задужено за правне послове даје 

мишљење о томе да ли постоји правни основ за доношење одлуке по предлогу и 

да ли је предлог у складу са важећим правним актима РНИДС и позитивним 

прописима, а лице задужено за послове финансија даје мишљење о томе да ли 

предлог изазива финансијске последице, као и да ли постоји ставка у 

финансијском плану са које ће се покрити трошкови усвајања одлуке, и ако 

постоји, колико још средстава има на тој ставци. 

 

Члан 4. 

 

Уз припадајуће мишљења предлог се доставља Управном одбору. 

 

Члан 5. 

 

Поред прихватања или одбијања предлога Управни одбор може, услед 

недостатка средстава на ставци у финансијском плану, да одложи одлуку и 

покрене поступак ребаланса финансијског плана.  

http://www.rnids.rs/


 

Члан 6. 

 

По усвајања ребаланса финансијског плана предлог се поново шаље на 

мишљење из члана 4. овог Правилника лицу задуженом за послове финансија. 

 

Члан 7. 

 

По донетој одлуци УО, Канцеларија обавештава предлагача и покреће 

реализацију одлуке. 

Члан 8. 

 

Канцеларија извештава УО о реализацији, који након што размотри извештај 

даје даља упутства у вези реализације. 

 

Члан 9. 

 

Поступак предлагања и одлучивања се врши према опису датом у табели која је 

у прилогу овог Правилника и чини његов саставни део. Као прилог 2 налази се 

упрошћени дијаграм поступка. 

 

Примена овог Правилника почиње 1. 1. 2012.  

 

 

У Београду, 22. децембар 2011. године  

Заменик председника УО 

 

_____________ 

Зоран Бухавац 



 

 

Број Улога Документ Активност Резултат Следећи 

догађај 

1 Канцеларија Формулар 

предлога и 

прилози 

Прима предлог и заводи га Предлог 

стављен у 

процедуру 

2 

2 Канцеларија Формулар 

предлога и 

прилози 

1. Уписује у формулар предлога 

мишљење да ли постоји правни основ за 

доношење одлуке по предлогу и да ли је 

предлог у складу са важећим правним 

актима РНИДС и позитивним прописима. 

2. Уписује у формулар предлога 

мишљење да ли предлог изазива 

финансијске последице 

3. Уколико предлог изазива финансијске 

последице, уписује у формулар предлога 

да ли постоји ставка у финансијском 

плану са које ће се покрити трошкови 

усвајања одлуке, и ако постоји, колико 

још средстава има на тој ставци. 

Предлог са 

мишљењем 

прослеђен на 

листу УО 

3 

3 Управни 

одбор 

Формулар 

предлога и 

прилози 

Разматра предлог и доности одлуку коју 

додаје уз формулар предлога 

Одбацује 

предлог и 

одлуку 

доставља 

Канцеларији 

4 

Прихвата 

предлог и 

одлуку 

доставља 

Канцеларији 

5 

Одлаже 

одлуку и 

10 



Број Улога Документ Активност Резултат Следећи 

догађај 

покреће 

поступак 

ребаланса 

финансијског 

плана 

4 Канцеларија Одлука УО Обавештава предлагача Предлагач 

обавештен 

Крај 

5 Канцеларија Формулар 

предлога и 

прилози.  

Одлука 

УО. 

Обавештава предлагача и покреће 

реализацију одлуке 

Реализација 

одлуке 

6 

6 Канцеларија Формулар 

извештаја 

и прилози. 

Докази о 

извршењу 

одлуке 

Обавештава предлагача и Управни одбор 

да је одлука реализована 

Извештај 

заведен и 

прослеђен на 

листу УО 

7 

7 Управни 

одбор 

Формулар 

извештаја 

и прилози. 

Докази о 

извршењу 

одлуке 

Разматра извештај Усваја 

извештај, са 

примедбама и 

оградама 

уколико је 

потребно, и 

дистрибуира 

информацију 

Крај 

Одбацује 

извештај и 

шаље га 

канцеларији 

на дораду 

8 



Број Улога Документ Активност Резултат Следећи 

догађај 

8 Канцеларија Формулар 

извештаја 

и прилози. 

Докази о 

извршењу 

одлуке 

Исправља и допуњује извештај; прилаже 

нове доказе. 

Прослеђује 

извештај на 

листу УО 

9 

9 Управни 

одбор 

Формулар 

извештаја 

и прилози. 

Докази о 

извршењу 

одлуке 

Разматра извештај Усваја 

извештај, са 

примедбама и 

оградама 

уколико је 

потребно, и 

дистрибуира 

информацију 

Крај 

Одбацује 

извештај и 

шаље га 

канцеларији 

на дораду 

8 

10 Управни 

одбор 

Одлука Налаже канцеларији да припреми 

ребаланс финансијског плана како би се 

из њега могао финансирати предлог 

Одлука 

достављена 

канцеларији 

11 

11 Канцеларија Предлог 

ребаланса 

Припрема предлог ребаланса 

финансијског плана 

Доставља 

предлог на 

листу УО 

12 

12 Управни 

одбор 

Предлог 

ребаланса 

Разматра ребаланс Усваја 

ребаланс и 

дистрибуира 

информацију 

13 

Одбацује 

ребаланс и 

15 



Број Улога Документ Активност Резултат Следећи 

догађај 

шаље га 

канцеларији 

на дораду 

Одустаје од 

ребаланса и 

одбацује 

изворни 

предлог 

4 

13 Канцеларија Формулар 

предлога и 

прилози 

1. Уписује у формулар предлога да ли 

постоји ставка у новом финансијском 

плану са које ће се покрити трошкови 

усвајања одлуке, и ако постоји, колико 

још средстава има на тој ставци. 

2. Прослеђује формулар предлога са 

мишљењем и прилоге на листу УО 

Предлог са 

мишљењем 

прослеђен УО 

14 

14 Управни 

одбор 

Формулар 

предлога и 

прилози 

Разматра предлог и доности одлуку коју 

додаје уз формулар предлога 

Одбацује 

предлог и 

одлуку 

доставља 

Канцеларији 

4 

Прихвата 

предлог и 

одлуку 

доставља 

Канцеларији 

5 

15 Канцеларија Предлог 

ребаланса 

Врши измене у ребалансу Доставља 

предлог на 

листу УО 

12 

      

 


