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Увод 

На основу Одлуке донете 22. 3. 2013. Управни одбор Фондације путем Кварталног извештаја 
додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Министарство, а путем веб-сајта и ширу 
јавност. Овај извештај се односи на период 1. 1 – 31. 3. 2017. и садржи побројане све активности 
Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је редовним кварталним 
извештајима директора о раду Канцеларије, који се редовно достављају Управном одбору 
РНИДС-а по истеку сваког квартала и доступни су такође на веб-сајту Фондације. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током првог квартала 2017. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости; 

■ Прихваћено је 555 аванса за услугу регистрације и 

■ Укупни прилив износи 42.317.879 динара, са ПДВ-ом. 

На крају првог квартала 2017. године: 

■ Стање средстава износи 75.412.979 динара, прерачунато, са хартијама од вредности и 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 94.604 .RS и 2.653 .СРБ. 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

 Први квартал 2017. обележило је следеће: 

■ Усвојен је Финансијски план за 2017. 

■ Усвојена је Пописна листа имовине у 2017. 

■ Усвојен је Годишњи извештај директора о раду Канцеларије током 2016. 

■ Усвојен је Предлог измена Статута РНИДС-a 

■ Усвојен је Правилник о финансијском извештавању 

■ Усвојен је Акт о безбедности ИКТ система РНИДС-a 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

У првом кварталу није било прекида у раду Система за регистрацију домена РНИДС-a. Управни 
одбор донео је одлуку којом се директор овлашћује да склопи Анекс уговора о одржавању. У 
првом кварталу Управни одбор је донео одлуку о покретању отвореног поступка за набавку 
услуге дата центра. 

У складу са законским обавезама, УО је једногласно донео Акт о безбедности ИКТ система 
РНИДС-a. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређивање аката о регистрацији  

Настављен је на припреми аката који регулишу рад овлашћених регистра РНИДС-a. У складу са 
донетом одлуком, настављен је рад на новој верзији којој ће се приложити припадајући акти који 
ће омогућити спровођење свих одредби Општих услова. 

Развој тржишта домена 

У овом периоду Комисија за поступање по примедбама у случају повреде аката о регистрацији је 
поступала у три случаја. УО је информисан о сигурносном инциденту овлашћеног регистра 
„Нинет“. Установљено је да је „Нинет“ претрпео безбедносни ицидент којим је погођен одређен 
број регистрованих назива националних домена код овог ОР-a. „Нинет“ је поступио ефикасно у 
санирању последица шире размере и изречена је мера безбедности. На самом састанку са 
„Нинетом“ присуствовали су и поједини чланови Управног одбора. 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током првог квартала настављен је Програм суфинансирања оглашавања ОР-oва. УО је 
обавештаван о кретању и регистрованом броју домена појединачно по ОР-овима и у складу са 
тим формираној ранг листи, како би се имао бољи увид у рад овлашћених регистра РНИДС-а. 
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Међународна сарадња 

Службена путовања током првог квартала 2017. 

У првом кварталу УО једино путовање члана УО је одлазак на CENTR GA 57 (Јурмала, Летонија) 
председника УО Војислава Родића и директора Данка Јевтовића. 

Директор Данко Јевтовић је, по одобрењу УО, био 16. 1. на CENTR BoD у Бриселу, где је 
учествовао на радном састанку и вршио надзор над финансијским пословањем Удружења. На 
скупу ICANN 58, који је одржан у Копенхагену, присуствовао је и директор Данко Јевтовић. 

За сва путовања уредно су достављени извештаји. 

Пословање Фондације 

Финансије 

Током квартала УО је усвојен Финансијски план за 2017. који је одмах ступио на снагу.  

Почетком године усвојена је Пописна листа имовине у 2016. години, а сачињен је и поднет 
статистички Финансијски извештај за 2016. 

УО је једногласно донео одлуку о покретању отвореног поступка за набавку услуге 
књиговодства и у истом периоду дао сагласност за коначан текст конкурсне документације. 

УО је усвојио Правилник о финансијском извештавању. 

Редовно су израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји, који су дати при крају 
овог документа у секцији Финансијски извештаји, заједно са прегледом стања финансијских 
средстава Фондације. 

Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

У првом кварталу УО је пратио и учествовао у јавности рада. Објављени су јавни позиви, по 
одобрењу текста од стране УО, за консултантске услуге из области људских ресурса и за 
подношење понуде за набавку књиговодствених услуга, као и записници и одлуке са одржаних 
седница УО. 

Објављен је усвојени Годишњи извештај о раду Канцеларије током 2016. Такође је објављена и 
информација о безбедносном инциденту код овлашћеног регистра „Нинет“. 
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Активности Управног одбора 

У првом кварталу 2017. одржано је укупно шест седница (259-264), од тога пет редовних и једна 
електронска седница. Одржано је и више радних састанка чланова УО. Такође, УО је имао 
неколико радних састанка са запосленима из Канцеларије на тему пројеката подршке интернет 
заједници и реализације Плана и програма УО за 2017. 

Активности Конференције суоснивача 

У првом кварталу, у Конференцији суоснивача дошло је до промене у саставу, одласком два 
суоснивача: „Еунет“ и „WM Equity Partners“. 

У овом периоду, Управни одбор био је ангажован на изради и припреми израде Предлога измене 
Статута Фондације. Једногласно је усвојен Извештај Радне групе. Потом је донет закључак по 
ком УО доставља Извештај РГ за измену Статута и тражи оцену предложених измена Статута од 
Статутарне комисије. 

Активности Статутарне комисије 

Управни одбор је ангажовао Статутарну комисију како би добио одговор на питање везано за 
дефинисање појма “Канцеларије” у Статуту. 

Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

РНИДС jе у првом кварталу одржао неколико састанака са државним институцијама којима је 
присуствовао саветник директора за ИКТ политику и односе на интернет заједницом, о којем је 
обавештен УО.  

Односи са интернет заједницом 

Организација и суорганизација скупова 

Дана 7. и 8. марта, у Хотелу „Метропол палас” у Београду, пред преко 400 посетилаца и 60 
новинара и 7 званичних блогера, одржана је осма по реду годишња конференција о развоју 
Интернета у свету и у оквиру .RS и .СРБ доменских простора – ДИДС 2017, у организацији 
Фондације, под слоганом ”Тајне интернет претрага: Тражи, Нађи, Посети”. Целодневни програм 
ДИДС-а, традиционално подељен у три блока, поред ИТ професионалаца из свих привредних 
области, окупио је и друге домаће кориснике Интернета најразличитијих интересовања. 
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Конференцију су отворили испред РНИДС-a директор Данко Јевтовић и председник УО Војислав 
Родић. Дана 8. марта, одржан је трећи Регионални интернет форум – РИФ 2017, као пратећи 
форум ДИДС-а, коме је поред позваних учесника било око 70 присутних. Скуп је био намењен 
професионалцима из регије и Србије, па је одзив био одличан. Овогодишњем ДИДС-у је посебан 
печат дат и на визуелном ефекту који је био знатно бољи од претходних година. 

Дана 27. јануара у Стартит центру обележена је пета годишњица СРБ. домена, скупом под 
називом „Ћирбастерс 2”, током кога је организована дискусија којом је изведен и закључак да 
коршћење ћириличког писма није одраз национализма, већ поштовања свог језика. 

У овом периоду РНИДС је учествовао на неколико скупова који су од значаја за интернет 
заједницу, коју је организовали Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије, 
Научно технолошки инкубатор, Share фондација, Blog Open. 

Након одржаног састанка са саветником директора за ИКТ, где су представљени пројекти у 
области ИТ и Интернета, Управни одбор донео је одлуку да: 

• спонзорише овогодишњи трећи по реду SEEDIG, а Програмски одбор ове конференције 
одобрио је две теме које су предложене од стране РНИДС-a: “ IDN implementations in the 
SEE region” и “Open data initiatives in the SEE region”, 

• подржи пројекат Фонда Б92 “Битка за знање”, у оквиру кога ће РНИДС током 2017. 
помоћи у опремању 10 школа комплетима робота, 

• спонзорише и учествује у организацији скупа “ Шабац-линк”, који ће бити одржан 
почетком другог квартала. 

РНИДС-CERT 

У првом кварталу 2017. није било активности по питању РНИДС-CERT-a. 

Најзначајније у овом кварталу јесте усвајање Акта о информационој безбедности РНИДС-a од 
стране УО, што је од великог значаја за будући CERT, с обзиром да је РНИДС проглашен ИКТ 
системом од посебног значаја. 

Финансијски извештаји 

Периодични извештаји за први квартал 2017. 

У овом делу документа су представљени Биланс успеха (за период 1. 1 – 31. 3. 2017, у поређењу 
са истим периодом 2016), као и Биланс стања (на дан 31. 3. 2017. у поређењу са стањем на дан 
31. 12. 2016), те пратећи показатељи пословања у посматраном временском оквиру. 

Кључни показатељи пословања за наведени период и одговарајуће стопе раста: 

 .000 РСД 
кв. 1. / 2016. 

или 31. 12. 2016. 
 кв. 1. / 2017. 

или 31. 3. 2017. 
% 

Пословни приходи 3У2.570 33.907 104,1% 
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 .000 РСД 
кв. 1. / 2016. 

или 31. 12. 2016. 
 кв. 1. / 2017. 

или 31. 3. 2017. 
% 

Пословна добит 8.243 8.190 99,4% 

Нето резултат 7.580 7.161 94,5% 

Актива 142.538 152.872 107,2% 

Капитал 79.068 86.229 109,1% 

Нето дуг -15.687 -18.658 118,9% 
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Преглед финансијских средстава 

Стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 3. 2017, паралелно са 31. 12. 2016: 

Датум 31. 12. 2016. 31. 3. 2017. 

Средњи курс евра 123,4723 123,9679 

Валута RSD RSD RSD EUR 

 

Средства у РСД RSD 
Прерачунато у 

EUR 
RSD 

Прерачунато у 
EUR 

Текућа средства у РСД 19.306.815 € 156.366 32.434.470 € 261.636 

Орочена средства у 
РСД 

14.000.000 € 113.386 14.000.000 € 112.932 

Укупно 33.306.815 € 269.751 46.434.470 € 374.569 

 

Средства у ЕУР Прерач. у RSD EUR Прерач. у RSD EUR 

Текућа средства у ЕУР 10.162.042 € 82.302 10.197.373 € 82.258 

Орочена средства у 
ЕУР 

6.790.977 € 55.000 6.632.283 € 53.500 

Укупно 16.953.018 € 137.302 16.829.655 € 135.758 

 

Укупно без ХОВ 50.259.834 € 407.053 63.264.125 € 510.326 

Хартије од вредности 12.100.285 € 98.000 12.148.854 € 98.000 

Укупно новчана 
средства 

62.360.119 € 505.053 75.412.979 € 608.327 

 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи 
75.412.979 динара. 

У Београду, 
6. јуна 2017. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 

 


