
 

 

                                                                                   

 

На основу члана 27. Статута Фондације: „Регистар националног интернет домена Србије“ 

на седници одржаној дана 22. децембра 2012. године, Конференција суоснивача донела је: 

 

 

 ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА НАКНАДА 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником, утврђује се начин одређивања накнада за рад органа и тела које  

именује Конференција суоснивача. 

 

Председник и Заменик председника Конференције суоснивача 

 

Члан 2. 
Председник Конференције суоснивача, има право на месечну накнаду, једнаку једној и по 

просечној нето заради у Републици Србији за претходни месец. 

 

Заменик председника Конференције суоснивача, има право на месечну накнаду једнаку 

једној просечној нето заради у Републици Србији за претходни месец. 

 

Предсеник и чланови Управног одбора 

 

Члан 3. 
Чланови Управног одбора имају право на месечну накнаду, једнаку једној и по просечној 

нето заради у Републици Србији за претходни месец. 

 

Председник Управног одбора има право на месечну накнаду увећану за 30% у односу на 

чланове Управног одбора. 

 

Чланови Статутарне комисије 

 

Члан 4. 
Чланови Статутарне комисије имају право на накнаду од 5.000 динара нето по сваком 

члану Статутарне комисије, према једном обрађеном предмету, као и у истом износу за 

присуство на седницама Конференције суоснивача.  

 

Месечни максимални износ, који члан Статутарне комисије може да прими по основу рада 

у овој комисији, је једнак висини једне просечне нето зараде у Републици Србији за 

претходни месец.  

 

У случају да, у току целе године, Статутарна комисија нема ни један захтев за стручном 

подршком, сваки члан Статутарне комисије има право на по једну накнаду на крају године, 

која је једнака висини једне просечне нето зараде у Републици Србији за претходни месец.  

 

Под предметом се, у смислу овог Правилника, сматра сваки појединачни захтев за 

стручном подршком који је Статутарна комисија разматрала и у вези кога је донела 

одговарајући акт. 



 

 

 

Накнада на име накнаде за учешће у раду радних група, комисија и других тела 

РНИДС-а 

 

Члан 5. 

 

Лица чија се накнада уређује овим Правилником имају право, уколико учествују у раду 

радних група, комисија и других тела РНИДС-а, на укупну накнаду по том основу, у току 

једне календарске године у вредности једнакој три просечне нето зараде у Републици 

Србији за претходни месец. 

 

Након што накнада по основу учешћа у раду радних група, комисија и других тела 

РНИДС-а неког од лица из овог  Правилника, достигне износ из става 1. овог члана, то 

лице може без накнаде, да настави да учествује у раду ових тела. 

 

Смањење накнаде члановима Управног одбора 

 

Члан 6. 

 

Управни одбор има право да својом одлуком, сходно Финансијском плану, умањи висину 

накнада члановима Управног одбора из члана 3. овог Правилника, у одређеном проценту 

једнаком за све чланове Управног одбора. 

 

 

 

У Београду, 22. децембар 2012. године 

 

Председник Конференције 

суоснивача 

 

___________________ 

Војислав Родић 


