
Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) 

РАСПИСУЈЕ  
 

JАВНИ ПОЗИВ  
 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

маркетинг активностима овлашћених регистара за 2010. годину  
 
Програм спроводи РНИДС са овлашћеним регистрима.  

 

Циљ програма је да пружи директну подршку маркетинг акцијама овлашћених регистара у складу са 

општим циљевима РНИДС-а. 

 

Укупна расположива средства зa реализацију овог Програма износе 4.000.000,00 динара.  Износ одобрених 

средстава за суфинансирање не може бити мањи од 50.000,00 динара ни већи од 400.000,00 динара. 

Обавеза носиоца пројекта је да обезбеди сопствено учешће у износу од најмање 50% укупне вредности 

пројекта.  

РНИДС уплаћује одобрен износ средстава (без урачунатог пореза на додату вредност) на рачун пословног 

субјекта у две рате и то: 25% од одобрених средстава по потписивању уговора и остатак након завршетка 

свих активности предвиђених пројектом и прихватања извештаја о реализацији пројекта.  Међусобна права 

и обавезе утврђују се Уговором који закључују РНИДС и корисник средстава.  

 

РНИДС, по овом јавном позиву, финансира активности које су започете у 2010. години. Крајњи рок за 

завршетак свих активности по одобреним пројектима је 31. децембар 2010. године. 

 

Услови за учешће у програму: 

 

Право на доделу средстава имају овлашћени регистри који испуњавају следеће услове: 

 

 да  имају регистрованих најмање 200 домена 

 да у бази имају мање од  2% погреших података. 

 

Средства се не могу користити за: 

 

 повратак или финансирање банкарских кредита; 

 за финансирање било каквих других активности сем оних које су дефинисане пројектом 

 

Неопходна документација: 

 

1. попуњен образац за пријаву пројеката 

2. извод о регистрацији предузећа/радње 

3. за учеснике на конкурсу који послују дуже од годину дана биланс стања, биланс успеха и 

статистички анекс за 2009. годину са потврдом о пријему код АПР или надлежне организације 

4. за учеснике на конкурсу који послују краће од годину дана  оверени бруто биланс стања и успеха за 

текућу годину  

5. изјава о броју домена и броју грешака у бази домена 

 

РНИДС задржава право да затражи додатну документацију. Разматрале се само потпуни и благовремено 

поднети захтеви. Критеријуми за оцењивање пријава су: значај предложене активности за повећање продаје 

домена, успешност пословања овлашћеног регистра, и ниво развијености општине у којој је регистар 

регистрован. 

 

Достављање захтева  

 



Заинтересовани овлашћени регистри подносе захтеве електронском и папирном облику у три примерка на 

адресу регистра: 

 

Регистар националног интернет домена Србије 

конкурс за суфинансирање пројеката - маркетинг 

Булевар Зорана Ђинђића 65 /8 

11070 Нови Београд  

  

 

Крајњи рок за подношење захтева је 31. мај 2010. године. 

 

Конкурсна документација се доставља у електронском облику пошто будући учесник на конкурсу пошаље 

попуњен Захтев за достављање конкурсне документације. 

 

Захтев за достављање конкурсне документације се шаље на адресу 

 

kancelarija@rnids.rs 

 

За додатне информације можете се обратити РНИДС-у на адресу kancelarija@rnids.rs или користећи  

телефонске бројеве  011/31-33-101, 011-31-33-153,  
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