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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 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 четвртог квартала 2017. године: 

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

■ Прихваћен је 491 аванс за услугу регистрације 

■ Укупни прилив у кварталу износи 30.864.700 динара, са ПДВ-ом 

На крају четвртог квартала 2017. године: 

■ Стање средстава износи 81.851.403 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 98.697 .RS и 2.614 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

 Четврти квартал 2017. обележило је следеће: 

■ Управни одбор је усвојио коначни нацрт Општих услова о раду овлашћених регистара 
РНИДС-а и предложио га Конференцији суоснивача, која га је усвојила на редовној 
Конференцији суоснивача у децембру 2017. 

■ Управни одбор је формирао Програмски одбор ДИДС-а, за скуп посвећен интернет 
доменима који се одржава 7. марта 2018. 

■ Управни одбор је донео одлуку којом је утврђена висина доприноса који ће бити 
плаћани ICANN-у на име чланства у ccNSO. 

■ Управни одбор је донео одлуку о утврђивању аката директора који се објављују. 
■ Управни одбор је донео одлуку о утврђивању услова за подршку РНИДС-а за учешће у 

раду других организација. 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са Универзитетом у Нишу. 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са Удружењем „Центар за развој е-трговине и 

заштиту потрошача на интернету“. 
■ Одабрана је адвокатска канцеларија за пружање правних услуга у процесу избора 

директора. 
■ Управни одбор је донео одлуку да се изврши уписивање РНИДС-ЦЕРТ у регистар ЦЕРТ-

ова код Националног ЦЕРТ-а. 
■ Управни одбор је донео одлуке о донацијама за потребе пројекта „Битка за знање“, за 

Основну школу за децу ометену у развоју „Антон Скала“, Београд, за Школу за основно и 
средње образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом „14. октобар“, 
Ниш, и за Дом за смештај одраслих лица, Кулина, за установу „Дечије село“. 

■ Управни одбор је усвојио План и програм рада, као и Финансијски план за 2018. годину.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређивање аката о регистрацији 

После спроведених јавних консултација о документима Општи услови о раду ОР-ова, Технички и 
административни услови за рад ОР-ова и Правилник о поступку надзора над применом аката о 
регистрацији назива домена и раду овлашћених регистара РНИДС-а, као и после одржане 
Конференције ОР-ова одржане 21. новембра, Управни одбор је на 282. седници усвојио коначни 
предлог Општих услова о раду ОР-ова и упутио га на усвајање Конференцији суоснивача, која је 
усвојила овај документ на својој редовној седници 16. децембра 2017. 

Технички и административни услови за рад ОР-ова и Правилник о поступку надзора над 
применом аката о регистрацији назива домена и раду овлашћених регистара РНИДС-а, су у 
надлежности Управног одбора, који ће их додатно разматрати и затим усвојити. 

Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током четвртог квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања 
овлашћених регистара, два ОР-а (Ninet и Complus) су спровели своја оглашавања по овом 
Програму, а уговоре о суфинансирању су потписала два нова ОР-а (IP Plus и NetCast). 

У Хотелу „Зира“ у Београду је 21. новембра 2017. одржана Конференција овлашћених регистара. 

Међународна сарадња 

Службена путовања током четвртог квартала 2017. 

У четвртом кварталу су следећи чланови Управног одбора реализовали службена путовања у 
иностранству: Војислав Родић (CENTR Registrar Day и 58th CENTR General Assembly у Бриселу, 
Белгија), Милоје Секулић (60th ICANN у Абу Дабију, УАЕ). 

У четвртом кварталу је УО упутио в.д. директора Жарка Кецића на следећа службена путовања у 
иностранству: 1st CENTR Leaders Meeting у Бриселу, Белгија, ICANN SSR у Лос Анђелесу, САД, 75th 

RIPE у Дубаију, УАЕ и 60th ICANN у Абу Дабију, УАЕ. 
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У четвртом кварталу је Управни одбор упутио Владимира Алексића, члана УО, на службени пут, 
55th CENTR Legal & Regulatory workshop у Оксфорду, Велика Британија, 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 282. седници је Управни одбор усвојио Извештај Интерне ревизије за период од 1. јула 2016. 
до 5. маја 2017. 

На 280. и 286. седници су усвојене измене Финансијског плана за 2017. 

Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

Управни одбор је на 281. седници донео Одлуку о утврђивању аката директора који се објављују. 

Управни одбор је после редовне седнице Конференције суоснивача одржане 16. децембра, 
одржао 285. седницу, на коју су позвани сви овлашћени представници суоснивача и на којој су 
чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача. 

Управни одбор је на 286. седници усвојио текст одговора на питања овлашћених представника 
суоснивача „Madnet“ и „Гранси“, а по Упутству о питањима и примедбама. 

Активности Управног одбора 

Током четвртог квартала је одржано осам седница УО (280-287), од чега су две електронске, а 
једна од њих хитна електронска седница. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

У четвртом кварталу 2017. је Управни одбор донео одлуке о пријему 63 суоснивача, а у 
Конференцији суоснивача је престао статус суоснивача јчлану „Yunet International“. 

У овом периоду Управни одбор је био ангажован на припреми редовне седнице Конференције 
суоснивача, која је одржана 16. децембра 2017. у хотелу „Ин“, Нови Београд. 
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Подршка раду Статутарне комисије 

У четвртом кварталу Управни одбор је имао једно питање за Статутарну комисију, постављено 
на 280. седници на које је добијен одговор од Статутарне комисије. 

 

Подршка развоју Интернета у Србији 

Односи са интернет заједницом 

Програми едукације 

Током квартала су поједини чланови Управног одбора, Конференције суоснивача и запослени у 
Канцеларији РНИДС-а реализовали три образовна програма о основама доброг пословног 
присуства на Интернету у Лесковцу, Врњачкој Бањи и Панчеву. 

РНИДС је организовао бесплатну радионицу на тему „Примена IPv6 у кабловским и мобилним 
мрежама“ 22. новембра 2017. 

Организација и суорганизација скупова 

У четвртом кварталу је РНИДС организовао, био суорганизатор или подржао већи број скупова. 
Панел дискусија „Проблеми и решења интернет безбедности“ одржана је 17. октобра у Центру за 
промоцију науке у оквиру „Европског месеца сајбер безбедности“. Трећа RSNOG конференција 
одржана је 23. новембра уз подршку РНИДС-а, RIPE NCC, Serbian Open Exchange (SOX) и 
Mainstream-a. Овај скуп је одржан у сарадњи са Интернет друштвом (Internet Society). РНИДС је 
подржао конференцију PRilika 2017 која је у организацији Друштва за односе са јавношћу Србије 
(ДСОЈ) одржана 6. децембра. 

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

РНИДС-CERT 

Током четвртог квартала Управни одбор је на својој 284. седници донео одлуку којом се налаже 
в.д. директору да изврши уписивање РНИДС-ЦЕРТ у Регистар ЦЕРТ-ова код Националног ЦЕРТ-
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. 2017, 
паралелно са 30. 9. 2017: 

Датум 30. 09. 2017. 31. 12. 2017. 

Средњи курс евра 119,3659 118,4727 

Валута RSD RSD RSD EUR 

 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 41.748.539 €349.753 35.276.393 € 297.760 

Орочена средства у РСД 14.000.000 €117.286 14.000.000 € 118.171 

Укупно 55.748.539 €467.039 49.276.393 € 415.930 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

RSD 
EUR 

Прерачунато у 
RSD 

EUR 

Текућа средства у ЕУР 10.000.122 €83.777 10.206.070 € 86.147 

Орочена средства у ЕУР 6.183.154 €51.800 6.136.886 € 51.800 

Укупно 16.183.275 €135.577 16.342.956 € 137.947 

 

Укупно без ХОВ 71.931.814 € 602.616 65.619.349 € 553.877 

Хартије од вредности 11.697.858 € 98.000 16.232.100 € 137.011 

Укупно новчана средства 83.629.672 € 700.616 81.851.403 € 690.888 

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

 

У Београду, 
21. фебруар 2018. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 
 


