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Увод
На основу Статута Фондације РНИДС, Управни одбор подноси Годишњи извештај Конференцији
суоснивача РНИДС-а, која га усваја на својој редовној седници, а широј јавности је овај извештај
доступан преко веб-сајта Фондације. Овај извештај се односи на 2018. и садржи опис свих
активности Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је Годишњим
извештајем директора о раду Канцеларије, који се доставља Управном одбору РНИДС-а, који га
усваја и такође је доступан на веб-сајту Фондације.

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период
Током 2018. године:
■
■
■
■

DNS сервис је функционисао са 100% расположивости
Сервиси за регистрацију су функционисали са 100% расположивости
Прихваћено је 147.745.996аванса за услугу регистрације
Укупни прилив у години износи 150.675.373 динара, са ПДВ-ом

На крају 2018. године:
■
■
■
■

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима,
на дан 31.12.2018. године износи 104.245.763 динара.
Укупан број регистрованих назива домена је: 103.323 .RS и 2.536 .СРБ
Број суоснивача РНИДС-а износи 142
Број овлашћених регистара РНИДС-а износи 44

Кратки преглед најважнијих догађаја у 2018.
Најважније активности Управног одбора у 2018:
■

Усвојена је Пописна листа имовине за 2017.

■

Усвојен је Годишњи извештај директора о раду Канцеларије током 2017.

■

Усвојен је текст Годишњег извештаја УО за 2017., који је потом усвојен на редовној
Конференцији одржаној 19.маја 2018.

■

Управни одбор је дао сагласност вд директору да донесе нови Правилник о
организацији и систематизацији послова у Фондацији „Регистар националног интернет
домена Србије“ према предлогу који је доставио.

■

13.априла 2018. је регистрован стохиљадити .rs домен

■

Управни одбор је формирао Радну групу овлашћених регистара и усвојио коначни
извештај ове Радне групе.

■

Усвојен је предлог Одлуке о измени и допуни Општих услова о регистрацији назива
националних интернет доменa.

■

Одржане су две редовне седнице Конференције суоснивача, на којима су усвојене
измене Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена (19.мај
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2018), измене Општих услова о раду овлашћених регистара РНИДС-а (15. децембар
2018) и усвојен је Пословник о раду Конференције суоснивача (15. децембар 2018).
■

Одржанa је једна Конференција овлашћених регистара као и једна видео- конференција
за ОР-ове, радни састанак у РНИДС-у и један вебинар.

■

Управни одбор је усвојио Правилник о раду директора и нови модел Уговора о раду
директора.

■

Управни одбор је расписао јавни конкурс за избор директора Фондације и на ову
позицију је изабран Владимир Манић

■

Управни одбор је донео одлуке о пријему 6 (шест) нових суоснивача.

■

Управни одбор је донео одлуке о брисању 2 (два) суоснивача - „ASW инжењеринг“ д.о.о.
и „МИЛОЈЕ СЕКУЛИЋ ПР КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД“
Управни одбор је формирао Радну групу за измене Пословника о раду Конференције
суоснивача и усвојио њен коначни извештај.

■
■

Управни одбор је формирао Радну групу за измене Статута и усвојио њен коначни
извештај.

■

Управни одбор је формирао Програмски одбор за скуп посвећен интернет доменима
који ће се одржати 5. марта 2019. и усвојио његов коначни извештај.

■

Управни одбор је донео одлуке о донацијама за потребе Политехничке школе из
Београда, пројекта „Битка за знање“, Удружења родитеља деце оболеле од малигних и
ретких болести „Звончица“, Београд, Дом за децу и омладину „Душко Радовић“, Ниш и
Удружење грађана „Вера љубав нада“, Нови Сад.

■

Управни одбор је усвојио План и програм рада, као и Финансијски план за 2019. годину.

Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност назива домена

ИКТ инфраструктура
Током 2018. године није било прекида у раду система за регистрацију домена РНИДС-а. Сви
сервиси су радили без прекида и било каквог проблема или успорења и били су доступни
корисницима 100% времена. Повећано оптерећење firewall уређаја 28. новембра 2018. године
довело је до спорог одзива и нестабилне комуникације са Системом за регистрацију домена.
Проблем је детектовао систем за мониторинг и након интервенције ИКТ тима Канцеларије у
дата центру проблем је отклоњен. Период отежаног приступа је трајао 29 минута.
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НАЗИВ сервиса

Трајање прекида

Расположивост

DNS сервис

Без прекида

100%

Сервиси RsReg апликације

Без прекида

100%

Финансијски сервиси регистрације

Без прекида

100%

Управни одбор је реализовао отворени поступак за набавку услуге дата центара, линкова и
услуга повезивања на интернет. Поред Комисије за ову јавну набавку, Управни одбор је
формирао и посебан тим за преговоре с понуђачима дата центара, линкова и услуга повезивања
на интернет који су чинили три члана УО и директор. Тим за преговоре је веома успешно спровео
преговоре са одабраним понуђачима, чиме је за РНИДС обезбеђено да технички најбоље
решење буде и комерцијално повољно за цео временски рок реализације ове јавне набавке.
Управни одбор је реализовао отворени поступак набавке комуникационе опреме (фајервол и
рутер), што је делом било условљено истицањем гаранције постојећих уређаја, али и потребом
за уређајима виших перформанси после преноса опреме у нове дата центре.

Софтвер за регистрацију назива домена
Управни одбор је на 307. седници донео одлуку којом су одобрене измене у софтверу за први део
захтева Радне групе ОР-ова за изменама у РсРег апликацији.
Управни одбор је на 315. седници донео одлуку којом је утврђена нова процедура за одобравање
измена у софтверу за регистрацију назива домена. Управни одбор је на овој седници донео одлуку
којом су одобрене измене у софтверу за други део захтева Радне групе ОР-ова за изменама у
РсРег апликацији.

Развој и примена правила за регистрацију

Унапређење аката о регистрацији
Управни одбор је усвојио текст предлога Одлуке о измени и допуни Општих услова о регистрацији
назива националних интернет домена и упутио га Конференцији на одлучивање.
У оквиру припрема за увођење IDN домена Управни одбор je усвојио Правилник о почетку
регистрације IDN домена у .rs ccTLD регистру и проширењу регистрације IDN домена у .срб ccTLD
регистру.
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Развој тржишта домена

Тржишна сарадња са ОР-овима
Имајући у виду ступање на снагу Опште уредбе о заштити података о личности Европске уније
(GDPR) и њен утицај на рад РНИДС-a и Овлашћених регистара, Управни одбор је наложио вд
директору да припреми састанак и обезбеди предаваче на одговорајућу тему како би особље ОРова унапредило своја знања у овој области и припремили за примену GDPR-a. Предавање на ову
тему под називом „Домаћа предузећа и примена GDPR-a“ је одржао проф др Милан Кукрика 25.
априла 2018. у хотелу МОСКВА, Београд.
Управни одбор је донео Одлуку о формирању Радне групе за Овлашћене регистре која је завршила
свој рад и на основу резултата рада ове Радне групе се приступило изменама у софтверу за
регистрацију RsReg2.
У 2018. је одржана Конференција Овлашћених регистара РНИДС-а – 10. септембра на сплаву
„Gabbiano“, пре свечаног обележавања десете годишњице почетка слободне регистрације у .rs
домену.
У оквиру сарадње са Овлашћеним регистрима је организована видео-конференције, одржана 17.
октобра 2018. године, да би се дала додатна појашњења око појединих захтева Радне групе
овлашћених регистара, а у вези измена и додавања нових функционалности у RsReg апликацији.
Радни састанак са Овлашћеним регистрима је организован 23. новембра. 2018. у РНИДС-у. У
среду 5. децембра 2018 године је организован вебинар за Овлашћене регистре.

Популаризација коришћења Интернета
Бесплатне едукације у Крушевцу, Јагодини и Шапцу, под називом „На клик до купца“, одржане
су ради подршке пословном сектору из тих градова и околине и едукације локалне интернет
заједнице на тему пословног коришћења Интернета. Кроз четири предавања, бројне практичне
савете и информације, посетиоци су имали прилику да сазнају више о томе шта дигитална
трансформација представља за предузећа, о основама интернет присуства, друштвеним
мрежама, креирању сајтова, оптимизацији за претраживаче, оглашавању на Интернету и о
законској регулативи која се односи на пословање на Интеренту.
Едукације су најављене преко националних, локалних и друштвених медија. Сами догађаји су
преношени преко YouTube-а, да би након догађаја били постављени снимци свих предавања са
ових скупова и постављени у оквиру вести на РНИДС-овом сајту. Према анкетама урађеним после
догађаја они су добро оцењени а редовно се јављају нови потенцијални суорганизатори у
различитим градовима у Србији. Фокус ових активности планираних и у наредној години требало
би да буде на организацији едукација у градовима где су ОРови и у сарадњи са њима.
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Међународна сарадња

Чланство у међународним организацијама
У 2018. је Управни одбор предложио Конференцији суоснивача да се РНИДС учлани у
међународне организације APTLD и DNS-OARC, што је усвојено на редовној Конференцији
одржаној 19. маја 2018.

Службена путовања током 2018.
У 2018. је Управни одбор донео одлуке о упућивању на службена путовања следећих учесника
(чланова УО и директора/вд директора).

Датум скупа

Скуп/Организација

Место

Делегирани учесник

Оксфорд

Владимир Алексић

Цирих

Горан Миланковић
Војислав Родић

10–15. 3. 2018.

55th CENTR Legal &
Regulatory workshop
59th CENTR General
Assembly / 2018 Annual
General Meeting
61st ICANN Meeting

6. 4. 2018.

RIGF 9

13 - 18. 5. 2018.

76th RIPE Meeting

Сан Хуан
Санкт
Петербург
Марсељ

30. 5 - 1. 6. 2018.

Jamboree

Москва

25 - 28. 6. 2018

ICANN 62

12–13. 9. 2018.

TLDCON 2018

20–21. 9. 2018.

Ташкент

Горан Миланковић

Амстердам

Владимир Алексић

9–10. 10. 2018.

APTLD74
Joint 39th CENTR
Technical/OARC 29
workshop
CENTR60 GA

Брисел

Војислав Родић

20–25. 10. 2018.
12-14.11.2018.

ICANN63
PMI FORUM

Барселона
Загреб

Владимир Алексић
Владимир Манић

25–26. 1. 2018.
5–6. 2. 2018.

13–14. 10. 2018.
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Пословање Фондације
Финансије
Почетком године усвојена је Пописна листа имовине у 2017. години, а сачињен је и поднет
статистички Финансијски извештај за 2017.
Усвојен је финансијски извештај за 2017. годину и у складу са законским роком до 30.јуна 2018.
достављен у АПР.
У току године су редовно израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји, који су
дати при крају овог документа у секцији Финансијски извештаји, заједно са прегледом стања
финансијских средстава Фондације.
Током 2018. УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације.
На 310. седници је Управни одбор констатовао пријем извештаја независне ревизије за 2017.
Извештај је благовремено достављен Конференцији суоснивача ради разматрања. На редовној
Конференцији одржаној 15.децембра 2018. извештај независне ревизије је усвојен.
На 313. седници је Управни одбор усвојио Извештај Интерне ревизије за период од 5.маја 2017 до
30.јуна 2018.

Активности органа и тела Фондације
Јавност рада
На основу мишљења Статутарне комисија да Одлука о додатном извештавању о раду РНИДС-a,
коју је Управни одбор донео на седници од 22. марта 2013. gодине није у складу са Статутом
РНИДС-a, Управни одбор је на својој 293. седници донео Одлуку о измени и допуни одлуке о
додатном извештавању о раду РНИДС-а.
На основу мишљења Статутарне комисије да Упутство о процедури за поступање по питањима
и примедбама Управног одбора није усклађено са Статутом РНИДС-а и другим општим актима
Управни одбор је на својој 291. седници наложио в.д. директору да Упутство за поступање по
питањима и примедбама измени у складу са препорукама Статутарне комисије 1/2018-3 од
15.јануара 2018. у року од 15 дана. Управни одбор је усвојио Упутство о процедури за поступање
по питањима и примедбама на својој 293. седници.
У току 2018. су објављени следећи јавни позиви из делокруга рада Управног одбора:
•
•
•
•
•

Јавни позив за набавку консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а
Конкурс за директора Фондације
Јавни позив за набавку правних услуга – израда Правилника о раду директора и
Уговора са директором
Јавни позив за набавку правних услуга – израда новог уговора о анагажвању чланова
Управног одбора
Јавни позив за набавку дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет
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•

Јавни позив за набавку комуникационе опреме

Редовно су објављивани записници и одлуке са одржаних седница УО.
Објављен је усвојени Годишњи извештај о раду Канцеларије током 2017.
Управни одбор је после редовне седнице Конференције суоснивача одржане 19.маја 2018.,
одржао 299. седницу, на коју су позвани сви овлашћени представници суоснивача и на којој су
чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача. Као одговор на
постављено питање овлашћеног представника суоснивача о функкционалности RSS канала,
Управни одбор је на 300. седници донео закључак којим је налoжио вд директору да припреми
информацију о могућности проширења постојећег RSS канала функционалношћу намењеној
нотификацијама о објављеним усвојеним документима Фондације РНИДС. На 302. седници је
Управни одбор примио информацију вд директора да је имплементиран „RSS feed” који прослеђује
обавештења о новим документима који су постављени на сајт РНИДС-а.
Управни одбор је после редовне седнице Конференције суоснивача одржане 15.децембра 2018.,
одржао 314. седницу, на коју су позвани сви овлашћени представници суоснивача и на којој су
чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача. Тема која је у највећој
мери обележила ову седницу су питања везано за положај .срб домена и ћирилице на интернету.
Управни одбор је у току године на 293., 294., 315. седници усвојио текст одговора на питања
овлашћених представника суоснивача МАДНЕТ, ГРАНСИ и АГИТПРОП, по Упутству о питањима и
примедбама, као и на захтев бившег вд директора Жарка Кецића.

Активности Управног одбора
Током 2017. је одржано 28 седница Управног одбора, од чега четири електронске.
Чланови УО су одржавали радне састанке на којима су разрађиване актуелне теме из свог
делокруга рада.
Након одржавања редовних Конференција суоснивача (19. мај и 15. децембар), а у складу са
одлуком Управног одбора од 22.јануара 2015., Управни одбор је одржао седнице УО на које су
позвани сви овлашћени представници суоснивача. На овим седницама је одговарано на питања
суснивача, како у току седнице, тако и накнадно.
Донета је оцена рада вд директора за друго полугодиште 2017. године, одређен је бонус од 12%.
Донета је оцена рада вд директора за прво полугодиште 2018. године, одређен је бонус од 0%.
Управни одбор је активно радио на припреми предлога измена Статута, Пословника о раду
Конференције као и припреми измена Општих услова о раду овлашћених регистара и пратећих
аката.
Ангажована је адвокатска канцеларија за припрему новог уговора са директором, као и
правилника о раду директора.
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Подршка раду Конференције суоснивача
Управни одбор је на својој 289 седници наложио вд директору да припреми елементе за
покретање поступка за набавку система за гласање за потребе Конференције суоснивача до 23.
фебруара 2018.
Током године одржане су две редовне седнице Конференције суоснивача.
На предлог Управног одбора су на редовној седници Конференције суоснивача одржаној 19. маја
2018. усвојене измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет
домена.
На предлог Управног одбора су на редовној седници Конференције суоснивача одржаној 19. маја
2018. усвојене измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет
домена, Пословник о раду Конференције суоснивача, док је предлог измена и допуна Статута
Фондације РНИДС одложен сагласно члану 18. Пословника о раду Конференције суоснивача.

Подршка раду Статутарне комисије
У току 2017. Управни одбор је поставио три питања/захтева за тумачење Статутарној комисији и
по свим питањима добио одговоре и тумачења.

Подршка развоју Интернета у Србији
Сарадња са државним институцијама
На 306. седници је Управни одбор усвојио извештаје консултаната ангажованих према Споразуму
са некадашњим Министарством телекомуникација и информационог друштва, број: 1093/10 од
24. децембра 2010. године и наложио директору да усвојене извештаје достави Министарству
трговине, туризма и телекомуникација.
Управни одбор је дао сагласност директору да одговори на допис Канцеларије за ИТ и е-управу.
Поједини чланови Управног одбора и директор са сарадницима су одржали више састанака са
представницима Владе Србије и Канцеларије за ИТ и е-управу на којима су разматрана питања
организације националних доменских простора у контексту употребе од стране државних органа
и јавних установа.
На догађају којим је обележен почетак регистрације IDN домена у .rs доменском простору испред
Министарства трговине, туризма и телекомуникација обратила се Ирини Рељин, помоћница
министра, а Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу, нагласио је да је
дигитализација један од приоритета Владе Републике Србије и премијерке Ане Брнабић.
На 313. седници је Управни одбор донео одлуку о утврђивању листе резервисаних домена за
потребе државних органа и организација Републике Србије, као и листе резервисаних домена за
потребе РНИДС-а.

Годишњи извештај о раду Управног одбора за 2018.

10/12

Односи са интернет заједницом

Подршка РНИДС-а за учешће у раду других организација
Управни одбор је донео одлуку о утврђивању услова за подршку РНИДС-а за учешће у раду
других организација. С тим у вези припремљен је и нацрт модела уговора који потписују са
РНИДС-ом лица која добију ту подршку. У 2018. години је потписан један такав уговор, Управни
одбор је, на 307. седници, констатовао да учесник није испунио уговорну обавезу предвиђену
Уговором о представљању РНИДС у раду других организација, као и да је доставио изјаву којом
раскида предметни уговор, те се исти сматра раскинутим.

Програми едукације
Поједини чланови Управног одбора, Конференције суоснивача и запослени у стручним службама
РНИДС-а реализовали су образовне програме о основама правилног пословног присуства на
Интернету у Шапцу, Крушевцу.

Организација и суорганизација скупова
Девета годишња конференција о Интернету ДИДС 2018 одржана је 6. и 7. марта, у Хотелу
“Metropol Palace” у Београду. Међу 450 присутних на Дану интернет домена Србије, било је 16
учесника из земље и света и преко 30 новинара. Овогодишњи Дан интернет домена Србије је
одржан под слоганом „Чувари интернет идентитета“ и бавио се актуелним темама из дигиталне
сфере, као што су заштита података о личности у светлу GDPR-а, улога дигитализације у очувању
наслеђа и значај онлајн присуства за пословање. На Конференцији је обележен и 10. рођендан
.RS домена који је, према речима Татјане Матић, државне секретарке у Министарству трговине,
туризма и телекомуникација, која је отворила ДИДС 2018, брендирао Србију на светској мрежи.
Панел дискусија под називом „Ћирбастерс 3“, поводом шесте годишњице .СРБ домена, одржана
је пред 70 посетилаца и новинара 23. јануара 2018.. у ICT HUB-у у Београду.
Предложен је и усвојен датум одржавања ДИДС-а за 2019. годину, 4.-5.март 2019.
Са Правним факултетом Универзитета у Београду је одржана четврта годишња конференција
”Интелектуална својина и Интернет”.
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)
Интернет клуб и РНИДС су у уторак, 25. септембра, у Библиотеци града Београда организовали
скуп „Присуство установа културе Србије на Интернету“. Скуп је подржало Министарство културе
и информисања Србије, Сектор за развој дигиталне инфраструктуре у области културе и
уметности, а у представљању коришћења националних интернет домена у култури је
учествовала и Светлана Јовановић, виши саветник у Кабинету председника Владе, за
имплементацију стратешких пројеката и ИТ управу.
Детаљан извештај о свим догађајима се налази у годишњем Извештају директора за 2018.
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РНИДС-CERT
У 2018. години Управни одбор није доносио одлуке везано за РНИДС-CERT, обављани су текући
послови у надлежности директора.

Финансијски извештаји
У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за наведени период
(прва три квартала 2018. и стање на дан 30.9.2019) и одговарајуће стопе раста:
Периодични финансијски извештаји су дати у прилогу годишњег Извештаја директора за 2018.

Преглед финансијских средстава
У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2018.
31.12.2018.

Датум

118,1946

Средњи курс евра
Валута

RSD

Средства у РСД

RSD

Текућа средства у РСД

53.798.658

€455.170

Орочена средства у РСД

6.000.000

€50.764

Укупно

59.798.658
Прерачунато у
RSD

€505.934

Текућа средства у ЕУР

22.285.618

€188.550

Орочена средства у ЕУР

5.732.438

€48.500

Укупно

28.018.056

€237.050

Укупно без ХОВ
Хартије од вредности

87.816.714
16.429.049

€742.984
€139.000

Укупно новчана средства

104.245.763

€881.984

Средства у ЕУР

У Београду,
04. фебруара 2019.
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