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На основу члана 49. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена 
Србије“, Управни одбор РНИДС на седници од 24. јуна 2013. године, донео је следеће:  

 

УПУТСТВО О ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПИТАЊИМА И 

ПРИМЕДБАМА  

 

 

I Овим актом уређује се процедура за поступање по питањима и примедбама у вези 

рада органа и тела РНИДС-а. 

 

II Свако заинтересовано лице може да достави питање или примедбу у вези рада из 

надлежности директора на адресу: direktor@rnids.rs или поштом на адресу седишта 

РНИДС-а. У случају да то лице није задовољно  добијеним одговором, може да се са 

тим питањем, односно примедбом и одговором директора обрати Управном одбору на 

адресу upravniodbor@rnids.rs или поштом на адресу седишта РНИДС-а. 

 

III Свако заинтересовано лице може да постави питање или примедбу у вези рада из 

надлежности Управног одбора на адресу: upravniodbor@rnids.rs или поштом на адресу 

седишта РНИДС-а. У случају да то лице није задовољно одговором, може да се са тим 

питањем, односно примедбом и одговором обрати Конференцији суоснивача, 

посредством председника Конференције суоснивача на адресу 

predsednikkonferencije@rnids.rs или поштом на адресу седишта РНИДС-а. 

 

III Заинтересовано лице може да постави питање или примедбу у вези рада из 

надлежности Статутарне комисије на адресу: statutarnakomisija@rnids.rs или поштом на 

адресу седишта РНИДС-а. У случају да то лице није задовољно одговором, може да се 

са тим питањем, односно примедбом и одговором обрати Конференцији суоснивача, 

посредством председника Конференције суоснивача на адресу 

predsednikkonferencije@rnids.rs или поштом на адресу седишта РНИДС-а. 

 

IV Свако заинтересовано лице може да постави питање из надлежности Конференције 

суоснивача посредством председника Конференције суоснивача на адресу 

predsednikkonferencije@rnids.rs или поштом на адресу седишта РНИДС-а. 

 

V Рок у ком су органи и тела РНИДС-а, наведена у овом Упуству, дужна да одговоре 

на питања достављена у складу са овим Упутством је 14 дана од дана пријема питања 

или примедбе. Уколико орган коме је постављено питање или достављена примедба 

није у могућности да у предвиђеном року одговори на постављено питање због 

недостатка неопходних података, дужан је о томе да о томе обавести заинтересовано 

лице, као и о томе у ком року ће доставити одговор. 
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VI Ово упутство ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу овог Упутства 

престаје да важи верзија од 11. јуна 2011. године, број 1292/4. 

 

У Београду, 24. јуна 2013. године  

 

Председник УО 

 

_____________ 

Душан Стојичевић 
 


