Управном одбору РНИДС-а

Коначни извештај
Радне групе за израду предлога измена Статута Фондације
На основу Правилника за формирање и рад радних група Фондације, одлуке Управног одбора од 04. 09.
2018. и усвојеног Плана рада Радне групе на 307. седници Управног одбора од 27. 09. 2018. године,
достављамо Коначни извештај Радне групе и предложене промене Статута Фондације.
Дискутовало се о више предлога за измену Статута Фондације и Радна група предлаже следеће измене
статута Управном одбору, а у складу са постављеним задатком:

Члана 6, где се предлаже измена става 2 и става 8, на следећи начин:
Став 2 члана 6
Одлуку о приступању заинтересованих субјеката РНИДС-у у својству суоснивача доноси Управни одбор.
мења се и гласи:
Одлуку о приступању заинтересованих субјеката РНИДС-у у својству суоснивача, на основу уредне
документације, доноси Управни одбор.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Тако се јасније дефинише обавеза УО која постоји због тумачења АПР-а јер никако није
уобичајено да бирани орган одлучује о саставу органа који га бира.
Став 8 члана 6
По истеку рока из става 7 овог члана, право гласа приликом измена и допуна Статута РНИДС-а и избора
и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а имају суоснивачи РНИДС-а који су у претходних 12
месеци, у односу на дан заказивања седнице Конференције суоснивача на којој се разматрају питања из
овог става, били присутни на више од половине седница Конференције суоснивача.
мења се и гласи:
По истеку рока из става 7 овог члана, право гласа приликом измена и допуна Статута РНИДС-а и избора
и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а имају суоснивачи РНИДС-а који су у претходних 12
месеци, у односу на дан заказивања седнице Конференције суоснивача на којој се разматрају питања из
овог става, учествовали у гласању на више од половине гласања седница Конференције суоснивача, што
се утврђује на основу записника са седница Конференција суоснивача.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Део одлука које Конференција доноси је блиско везан са уско специјализованим
пословима саме Фондације, па је члановима Конференције који редовно учествују лакше да се уклопе у
рад. Сматрамо да би морала да постоји разлика у правима гласања између редовних учесника
Конференције и нередовних чланова и надамо се да ће то омогућити и лакше и брже функционисање
Конференције, и да се тако истовремено допунски стимулишу и остале да се активирају у раду
Конференције.

Члана 12, где се предлаже додавање нових ставова 4 и 9, на следећи начин:
Иза става 3 додаје се став 4 члана 12, који гласи:
Кандидат за председника и заменика председника Конференције суоснивача РНИДС-а може бити само
лице које има непрекинути статус овлашћеног представника истог суоснивача РНИДС-а у трајању од
најмање две године.
Остали ставови се померају за једно место даље.
Иза постојећег става 7 додаје се став (по новој нумерацији) 9 члана 12, који гласи:
У случају престанка мандата председника или заменика председника Конференције суоснивача по било
ком основу, улогу помоћника председавајућег на седници Конференције суоснивача преузима
најстарији присутни овлашћени представник суоснивача. Ако дође до престанка мандата и председника
и заменика председника Конференције суоснивача, улогу председавајућег Конференције суоснивача
преузима најстарији присутни овлашћени представник суоснивача, до завршетка изборног поступка.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Први предлог жели да нови предложени за функцију председника Конференције
суоснивача имају јасно сазнање о њеном начину, методама рада и својим сопственим обавезама у
Конференцији.
Код другог предлога, у истом члану жели се да се превазиђе могућа блокада Конференције ако дође до
престанка мандата оба изабрана лица и истовремено да се задржи реална динамика изборних седница
а без избора сваких неколико месеци. Модел са најстаријим чланом примењује се и у пракси других
органа у Србији.
Ова измена, ако је прихватимо, мора да се угради и у предлоге Пословника о раду Конференције, чиме
се комплетира и омогућује рад Конференције без обзира на статус изабраних лица.

Члана 14, где се предлаже измена става 1, на следећи начин:
Став 1 члана 14
Управни одбор доноси одлуку о утврђивању листе суоснивача РНИДС-а која садржи: датум за
одређивање листе суоснивача који су овлашћени да добију писано обавештење о заседању

Конференције суоснивача, имена овлашћених представника, право да гласају по питањима измена и
допуна Статута РНИДС-а и избора чланова Управног одбора и право да гласају по осталим питањима.
мења се и гласи:
Управни одбор доноси одлуку о утврђивању листе суоснивача РНИДС-а, на основу записника са седница
Конференције суоснивача РНИДС-а, која садржи:





датум за одређивање листе суоснивача који су овлашћени да добију писано обавештење о
заседању Конференције суоснивача;
имена овлашћених представника;
право да гласају по питањима измена и допуна Статута РНИДС-а и избора чланова Управног
одбора;
право да гласају по осталим питањима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: На основу промена у члану 6 мења се и начин утврђивања листе суоснивача за
седнице Конференције, па је ово само јасно дефинисање на основу предвиђене промена.

Након постојећег члана 28, предлаже се додавање потпуно новог одељка о сталним радним телима
Конференције суоснивача, на следећи начин:
Додаје се нови одељак, са наднасловом и члановима од 28а до 28г, који гласи:

Стална радна тела Конференције суоснивача
Члан 28а.
Конференција суоснивача формира стална радна тела на основу образложених предлога посебних
група заинтересованих правних лица или предузетника заступљених у Конференцији суоснивача.
Предлог за формирање сталног радног тела може да поднесе група од најмање три овлашћена
представника суоснивача.
За једну област рада може може бити формирано само једно стално радно тело.
Образложени предлог за формирање сталног радног тела мора да садржи:





јасне циљеве и област рада сталног радног тела, а који су директно или индиректно повезани са
делатношћу РНИДС-а и који нису у супротности са актима РНИДС-а и правном регулативом;
јасно одређен број предлагача и доказе о њиховом стварном представљању легитимних
интереса предложене групе заинтересованих правних лица и предузетника;
предлоге правилника, пословника и других аката потребних за рад сталног радног тела;
предлог чланова Координационог одбора сталног радног тела, са најмање три члана, а који су
овлашћени представници суоснивача и налазе се међу предлагачима из тачке 2.

Члан 28б.

Конференција суоснивача бира чланове Координационог одбора сталног радног тела по процедури
предвиђеној за избор председника и заменика председника Конференције суоснивача.
Конференција суоснивача доноси Одлуку о формирању сталног радног тела која обавезно садржи:




назив сталног радног тела;
прецизно одређене циљеве и област рада сталног радног тела;
састав Координационог одбора сталног радног тела.

Члан 28в.
Стално радно тело, у оквиру области за коју је формирано, преко Координационог одбора, преузима на
себе:



право да доставља органима РНИДС-а образложене предлоге о изменама аката РНИДС-а, као и
образложена мишљења о актима РНИДС-а;
обавезу да одговори на захтеве за саветодавна мишљења које му упуте органи РНИДС-а.

Стална радна тела имају обавезу да Конференцији суоснивача подносе годишње извештаје о свом раду.
Члан 28г.
Образложене предлоге и мишљења сталних радних тела органи РНИДС-а узимају у обзир као
саветодавне и то само ако су у складу са циљевима и областима из Одлуке о формирању сталног радног
тела.
По потреби, органи РНИДС-а могу да затраже саветодавно мишљење од сталног радног тела, преко
Координационог одбора.
Органи РНИДС-а одлучују о даљем поступању у вези предлога и мишљења која добију од сталних
радних тела.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Оваквим предлогом отвара се могућност формирања сталних радних тела, дефинишу
њихова општа улога и права и омогућује покретање поступка формирања. Истовремено се покушава
уклапање тих нових тела у постојећи систем функционисања, без преношења надлежности или
превеликог компликовања постојећег система.

Члана 30, где се предлаже измена ставова 4 и 5 и додавање новог става 7 и 8, на следећи начин:
Став 4 члана 30
За члана Управног одбора не може бити изабрано лице које је у претходне две године: било изабрано
или именовано у органе јавне власти или је за његово именовање била потребна сагласност истих;
вршило функцију у политичкој странци; вршило функцију у спортском друштву.
мења се и гласи:

За члана Управног одбора не може бити изабрано лице које је у претходне две године:






било изабрано или именовано у органе јавне власти или је за његово именовање била потребна
сагласност истих;
вршило функцију у политичкој странци;
вршило функције у професионалним спортским друштвима и савезима;
као физичко лице или као одговорно лице у правном лицу изгубило у доменском спору;
било одговорно лице у овлашћеним регистрима који су угашени, кажњавани или опомињани
због кршења правила регистрације домена.

Став 5 члана 30
За члана Управног одбора не може да буде изабрано лице, као ни блиски члан његове породице, које је
у претходне две године:
■
■
■

■

било запослено у РНИДС-у;
исплатило или примило од РНИДС суму већу од 10.000 евра у динарској противвредности;
било власник (директно или индиректно) више од 10% акција или удела у лицу које је
исплатило или примило од РНИДС-а износ већи од 10.000 евра у динарској противвредности;
или
вршило функцију интерног ревизора или члана Статутарне комисије.

мења се и гласи:
За члана Управног одбора не може да буде изабрано лице, као ни блиски члан његове породице, које је
у претходне две године:
■
■
■
■
■

било запослено у РНИДС-у;
исплатило или примило од РНИДС-а суму већу од 900.000 динара;
било власник (директно или индиректно) више од 10% акција или удела у лицу које је
исплатило или примило од РНИДС-а износ већи од 900.000 динара;
вршило функцију интерног ревизора у РНИДС-у или члана Статутарне комисије;
имало вишегодишње добављачке уговоре са РНИДС-ом у вредности већој од 450.000 динара.

Додаје се нови став 7 члана 30, који гласи:
За члана Управног одбора не може да буде изабрано лице које је претходно изгубило судски спор са
РНИДС-ом или у тренутку избора има покренут судски спор са РНИДС-ом.
Додаје се нови став 8 члана 30, који гласи:
За члана Управног одбора не може да буде изабрано лице које је осуђивано за привредне преступе.
Остали ставови се померају за два места даље.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: За промене у ставу 4 жели се тачнија дефиниција потребних услова за избор члана УО.
Код измена у ставу 5 прилагођавају се и дефинишу износи у складу са другим актима РНИДС-а, а у
динарским вредностима. Код ставова 7 и 8 уводи се део услова којима се свакако допунски штити
Фондација.

Члана 49, где се предлаже додавање нове тачке 12, на следећи начин:
Иза тачке 11. члана 49 додаје се тачка 12. која гласи:
12) одобрава систематизацију радних места Канцеларије РНИДС-а, а на образложени предлог
директора;
Остале тачке се померају за једно место даље.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: УО добија право да потврђује предвиђене систематизације радних места у
Канцеларији РНИДС-а, чиме се у двостепеном одлучивању избегава формирање нереалних
систематизација са превеликим бројем места.

Члана 50, где се предлаже измена става 5 и 6, на следећи начин:
Став 5 члана 50
Текућим пословима из претходног става не сматрају се послови из члана 53. став 1. тачка 5.
мeња се и гласи:
Текућим пословима из претходног става не сматрају се послови из члана 53. став 1. тачке 5, 6, 8 и 12.
Став 6 члана 50
На избор и рад вршиоца дужности директора сходно се примењују и одредбе свих аката РНИДС о
избору и раду директора.
мeња се и гласи:
За избор вршиоца дужности директора примењује се скраћена процедура за избор директора, без
објављивања јавног конкурса за избор.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Овако се реално процедура избора ВД-а своди у значај који реално та функција и има
и избегавају блокаде рада РНИДС-а због непоштовања процедура.

Члана 51, где се предлаже измена ставова 2 и 3 и додавање нових ставова 4 и 5, на следећи начин:

Став 2 члана 51
Директор не може да буде лице које је у претходне две године:
■
■
■

било изабрано или именовано у органе јавне власти или је за његово именовање била
потребна сагласност истих;
вршило функцију у политичкој странци;
вршило функцију у спортском друштву.

мења се и гласи:
Директор не може да буде лице које је у претходне две године:






било изабрано или именовано у органе јавне власти или је за његово именовање била потребна
сагласност истих;
вршило функцију у политичкој странци;
вршило функције у професионалним спортским друштвима и савезима;
као физичко лице или као одговорно лице у правном лицу изгубило у доменском спору;
било одговорно лице у овлашћеним регистрима који су угашени, кажњавани или опомињани
због кршења правила регистрације домена.

Став 3 члана 51
Директор не може да буде лице које је у претходне две године, било власник (директно или
индиректно) више од 10% акција или удела у лицу које је исплатило или примило од РНИДС-а износ
већи од 10.000 евра у динарској противвредности. Ово ограничење се односи и на блиске чланове
његове породице.
мења се и гласи:
Директор не може да буде лице које је у претходне две године, било власник (директно или
индиректно) више од 10% акција или удела у лицу које је исплатило или примило од РНИДС-а износ
већи од 900.000 динара. Ово ограничење се односи и на блиске чланове његове породице.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Ова ограничења се само усклађују са већ дефинисаним за друге изборне функције.
Додаје се нови став 4 члана 51, који гласи:
За директора не може да буде изабрано лице које је претходно изгубило судски спор са РНИДС-ом или
у тренутку избора има покренут судски спор са РНИДС-ом.
Додаје се нови став 5 члана 51, који гласи:
За директора не може да буде изабрано лице које је осуђивано за привредне преступе.
Остали ставови се померају за два места даље.

Члана 53, где се предлаже измена става 5, на следећи начин:

Тачка 5 члана 53
5) уређује права, обавезе и одговорности из радних односа, утврђује пословну организацију и
систематизацију радних места у Канцеларији РНИДС-а, осим за директора за кога права, обавезе,
одговорности, као и услове и опис послова утврђује Управни одбор, у складу са овим Статутом;
мења се и гласи:
5) уређује права, обавезе и одговорности из радних односа, предлаже, припрема и прати
пословну организацију и систематизацију радних места у Канцеларији РНИДС-а, и стара се о
уређивању одговорности, а уз сагласност Управног одбора, осим за директора за кога права,
обавезе, одговорности, као и услове и опис послова утврђује Управни одбор, у складу са овим
Статутом;
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Као и код измена члана 49, овиме се дефинише двостепеност у доношењу
систематизације радних места.
Члана 55, где се предлаже брисање става 10, на следећи начин:
Став 10 члана 55
Члан Статутарне комисије не може бити изабран више од два пута заредом.
брише се.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Имајући у виду велико правно наслеђе организације, њену улогу у регулисању правила
за продаје домена, директан утицај на тржиште домена у Србији, и невладин карактер организације
што је чини јединственом у Србији, као и реално потребно време потребно за савладавање наших
правних специфичности, поставља се питање оправданости промена чланова Статутарне комисије и
одрицање од њихових специфичних експертских знања.
Зато РГ сматра да је добар пут да се код чланова експертског тела као што је Статутарна комисија
задржи систем провере мандата сваке четири године, а укине аутоматско искључење по истеку другог
мандата. Сматрамо да се провером мандата сваке четири године задржава довољан механизам
контроле рада Статутарне комисије, уз све остале наше постојеће процедуре.

Члана 60, предлаже се измена наднаслова и члана, на следећи начин:
Наднаслов члана 60 и члан 60
Спречавање сукоба интереса
Члан 60.
Конференција суоснивача доноси акт о политици и поступку спречавања сукоба интереса.

мењају се у потпуности, тако да гласе:
Спречавање сукоба интереса и поштовање Етичког кодекса
Члан 60.
Конференција суоснивача доноси акт о политици и поступку спречавања сукоба интереса и акт о
примени и поштовању Етичког кодекса.
Сукоб интереса је ситуација у којој лице на позицији у РНИДС-у има приватни интерес који утиче, може
да утиче или изгледа као да утиче на поступање тог лица у вршењу функције односно службене
дужности, а на начин који угрожава интересе РНИДС-а.
Лице на позицији у РНИДС-у је свако изабрано, постављено или именовано лице у РНИДС-у, које у
оквиру својих надлежности и задатака одлучује или на битан начин учествује у одлучивању о
одређеним питањима у РНИДС-у, а за послове на којима је ангажовано добија накнаду утврђену актима
РНИДС-а. Лице на позицији је и лице запослено у Канцеларији РНИДС-а.
Приватни интерес је било каква корист или погодност за лице на позицији или с њим повезано лице, а у
складу са важећим прописима о спречавању сукоба интереса.
Повезано лице је свако правно или физичко лице, у складу са важећим прописима о спречавању сукоба
интереса, за које се може оправдано сматрати да је интересно повезано са лицем на позицији.
Лица на позицији у РНИДС-у дужна су да обављају своје функције и послове у складу са Етичким
кодексом РНИДС-а и на начин да интерес РНИДС-а не подреде приватном интересу, нити да међу њима
изазову сукоб интереса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Конференција суоснивача још од 2014. није усвојила Правилник о политици и
поступку спречавања сукоба интереса, иако је на то, по постојећем члану 60, била обавезна. Такође, до
сада у Статуту није било изричито дефинисано поштовање Етичког кодекса.
Неопходно је да се у сам Статут уграде одредбе које јасно дефинишу која све лица могу да дођу у
потенцијални сукоб интереса, а да већ нису поменута у члановима 61, 62 и 63. Такође, потребно је и да
се за сва та лица установи и обавеза поштовања Етичког кодекса.
Тренутна дугогодишња недефинисаност која су то лица на позицији у РНИДС-у која могу да дођу у
потенцијални сукоб интереса може да изазове озбиљне проблеме у свакодневном раду РНИДС-а и
веома лош одјек у јавности. Предложене измене треба да допринесу да РНИДС не дође у ту ситуацију
док се чека доношење поменутог правилника, а уједно су и основа за његове почетне одредбе, јер дају
дефиниције битних појмова.

Члана 69, предлаже се измена става 3, на следећи начин:
Став 3 члана 69

Чланови Управног одбора, запослени у РНИДС-у, као и свако лице ангажовано на обављању послова за
РНИДС, дужни су да по питању чувања пословне тајне поступају у складу са актима РНИДС-а.
мења се и гласи:
Чланови Управног одбора, директор и запослени у РНИДС-у, као и свако лице ангажовано на обављању
послова за РНИДС, дужни су да по питању чувања пословне тајне поступају у складу са актима РНИДС-а.

У Београду, 5. 11. 2018.

Чланови Радне групе:

Горан Миланковић
___________________________

Никола Марковић
___________________________
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