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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. октобар – 31. децембар 2016. 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 четвртог квартала 2016. године: 

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

■ Прихваћено је 459 аванса за услугу регистрације 

■ Укупни прилив у кварталу износи 31.162.146 динара, са ПДВ-ом 

На крају четвртог квартала 2016. године: 

■ Стање средстава износи 62.360.119 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 93.711 .RS и 2.736 СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

 Четврти квартал 2016. обележило је следеће: 

■ Управни одбор је усвојио коначни извештај о увођењу новог Система за регистрацију 
домена. 

■ Управни одбор је усвојио извештај Комисије за набавку о најбољем понуђачу у јавној 
набавци мрежне комуникационе опреме за потребе ИКТ система РНИДС-а. 

■ Усвојен је нацрт Политике извештавања, који је потом усвојила Конференција 
суоснивача РНИДС-а на редовној седници 17. децембра 2016. 

■ Закључен је Споразум о сарадњи са CERT-ом МУП-а Србије. 

■ Закључен је Споразум о сарадњи са Друштвом Србије за односе с јавношћу. 
■ РНИДС је постао члан организације RIPE NCC 10. октобра 2016. 
■ РНИДС je проглашен ИКТ системом од посебног значајна на основу Закона о 

информационој безбедности. 
■ Управни одбор је доделио јубиларна признања поводом обележавања 10 година од 

оснивања РНИДС-а. 
■ У Београду је одржана Генерална скупштина Удружења европских националних 

регистара интернет домена највишег нивоа (CENTR), чији је РНИДС члан, као и 
Европски дан регистрара. 

■ Управни одбор је усвојио је План и програм рада за 2017. годину. 
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■ Усвојен је текст коментара Фондације РНИДС на Предлог стратегије интелектуалне 
својине за период од 2016. до 2020, који су на јавну расправу ставили Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја и Завод за интелектуалну својину. 

■ Управни одбор је донео одлуку о потписивању интернет петиције за развој IDN е-поште. 
■ Управни одбор је потписао Анекс Уговора о регулисању међусобних права и обавеза са 

директором. 

Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

У четвртом кварталу је спроведен поступак јавне набавке за мрежну опрему за потребе ИКТ 
система РНИДС-а. 

Софтвер за регистрацију назива домена 

Управни одбор је интензивно пратио све фазе увођења у рад новог Система за регистрацију 
домена. По завршетку периода Управни одбор је усвoјио коначни извештај о увођењу новог 
Система за регистрацију домена. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

Управни одбор је на 251. седници закључио да ће наставити рад на новој верзији Општих услова 
о раду овлашћених регистара, тако што ће се уз нову верзију овог документа припремити и 
припадајући акти који ће омогућити ефикасно спровођење свих одредби ових Општих услова. 
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Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током четвртог квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања овлашћених 
регистара, а Канцеларија је Управном одбору поднела извештај о досадашњим резултатима овог 
програма. 

У Хотелу БАХ у Београду је 22. 1. 2016. одржана Конференција овлашћених регистара. 

Међународна сарадња 

Службена путовања током четвртог квартала 2016. 

У току четвртог квартала чланови Управног одбора нису упућивани на службена путовања. 

Управни одбор је током четвртог квартала одобрио службени боравак директора на CENTR 
BoD/Treasures, Брисел, Белгија, с тим што ће ово путовање да буде реализовано после четвртог 
квартала. 

Пословање Фондације 

Финансије 

Током квартала УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације. 

На 253. седници је Управни одбор информисан о Извештају Интерне ревизије за период од 1. јула 
2015. до 30. јуна 2016 и закључком наложио директору да, по препоруци Интерне ревизије и у 
складу са том препоруком, приступи изради новог Правилника о службеним путовањима 

На 255. седници су усвојене измене Финансијског плана за 2016. Ово је била једина измена 
Финансијског плана у 2016.. 
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Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

Управни одбор је Конференцији суоснивача РНИДС-а предложио нацрт Политике извештавања, 
који је усвојен на редовној седници Конференције 17. децембра 2016 

Активности Управног одбора 

Током четвртог квартала је одржано осам седница УО (250-257), од чега једна електронска и једна 
хитна седница. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

У четвртом кварталу 2016. у Конференцији суоснивача је престао статус суоснивача два члана: 
Absolut Solutions и CISCO. 

У овом периоду Управни одбор је био ангажован на припреми редовне седнице Конференције 
суоснивача, као и свечаног скупа поводом десете годишњице почетка рада и потписивања 
Уговора о оснивању РНИДС-а, на коме су на којем су додељена јубиларна признања заслужним 
за оснивање РНИДС-а.  

Подршка раду Статутарне комисије 

У четвртом кварталу Управни одбор није имао питања за Статутарну комисију. 

Чланови Статутарне комисије су узели учешћа у припремању коментара Фондације РНИДС на 
Предлог стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020, који су на јавну расправу 
ставили Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за интелектуалну својину. 

Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

Републичка агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), обратила се 
Управном одбору РНИДС-а са захтевом да се за потребе успостављања националног CERT-a, 
сагласно новом Закону о информационој безбедности, РАТЕЛ-у додели домен cert.rs, који је 
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тренутно резервисан за РНИДС и није у активној употреби. Управни одбор РНИДС-а је на својој 
250. седници позитивно одговорио на овај захтев и усвојио одлуку којом су домени cert.rs и 
церт.срб пребачени са списка резервисаних за РНИДС, на списак домена резервисаних за 
државне органе и додељени на коришћење РАТЕЛ-у (истовремено су ажурирани спискови 
резервисаних домена на сајту РНИДС-а). 

Управни одбор је усвојио текст коментара Фондације РНИДС на Предлог стратегије 
интелектуалне својине за период од 2016. до 2020, који су на јавну расправу ставили 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за интелектуалну својину.. 

Односи са интернет заједницом 

Програми едукације 

Током квартала су поједини чланови Управног одбора и запослени у стручним службама РНИДС-
а радили на припреми програма предавања о остваривању адекватног присуства на Интернету, 
а који ће се реализовати у 2017. 

Организација и суорганизација скупова 

У четвртом кварталу је РНИДС организовао, био суорганизатор или подржао већи број скупова. 
Посебно истичемо трећи Дан овлашћених регистара у организацији Удружења европских 
регистара националних интернет домена (CENTR) и РНИДС-а, 56. седницу Генералне скупштине 
CENTR-е, панел дискусију „Спамовање лудом радовање“, скуп под називом „Зашто су нам важни 
отворени подаци?” у оквиру Недеље парламентаризма, другу RSNOG конференцију, као и свечани 
скуп на коме су поводом десете годишњице почетка рада и потписивања Уговора о оснивању 
РНИДС-а додељена јубиларна признања заслужним за оснивање РНИДС-а. 

Детаљан извештај о свим догађајима се налази у Извештају директора за четврти квартал 2016. 

РНИДС-CERT 

Током четвртог квартала Управни одбор није на својим седницама разматрао организацију 
РНИДС-CERT. У том периоду је Влада Србије донела четири уредбе које се баве безбедношћу 
информационо-комуникационих система од посебног значаја, а РНИДС је проглашен таквим 
системом. Континуално су обављане консултације са директором и стручним службама о 
ефектима ових уредби на пословање РНИДС-а и модалитете функционисања РНИДС-CERT-а. 
Током четвртог квартала потписан је Споразум о сарадњи између РНИДС-а и МУП-CERT-а. 
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Финансијски извештаји 

Периодични извештаји за четврти квартал 2016. 

Пошто је крај четвртог квартала једновремено и крај пословне године, Биланс стања и Биланс 
успеха ће бити сачињени према законским роковима (након припреме Финансијских извештаја 
за статистичке потребе) и објављени уз Годишњи извештај о раду. 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2016, 
паралелно са 30. 9. 2016: 

Датум 30. 09. 2016. 31. 12. 2016. 
Средњи курс евра 123,2929 123,4723 
Валута RSD RSD RSD EUR 
 
Средства у РСД RSD Прерач. у EUR RSD Прерач. у EUR 
Текућа средства у РСД 14.414.275 € 116.911 19.306.815 € 156.366 
Орочена средства у 
РСД 

27.000.000 € 218.991 14.000.000 € 113.386 

Укупно 41.414.275 € 335.902 33.306.815 € 269.751 
 

Средства у ЕУР Прерач. у RSD EUR Прерач.у RSD EUR 
Текућа средства у ЕУР 9.771.690 € 79.256 10.162.042 € 82.302 
Орочена средства у 
ЕУР 

6.945.445 € 56.333 6.790.976 € 55.000 

Укупно 16.717.135 € 135.589 16.953.018 € 137.302 
 

Укупно без ХОВ 58.131.410 € 471.490 50.259.834 € 407.053 
Хартије од вредности 12.082.704 € 98.000 12.100.285 € 98.000 
Укупно новчана 
средства 

70.214.115 € 569.490 62.360.119 € 505.053 

 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи 
62.360.119 динара. До краја трећег квартала је вршена додатна акумулација средстава, како би 
се без икаквог умањења ликвидности у последњем кварталу финансирала набавка мрежне 
опреме за шта је уз адекватно обезбеђење исплаћен аванс на нивоу од 4,7 милиона динара. 

У Београду, 
7. априла 2017. 

 Војислав Родић 
председник Управног одбора 

 


