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Увод 

На основу Одлуке донете 22. 03. 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 од 1. априла до 30. јуна 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 другог квартала 2017. године: 

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

■ Прихваћено је 486 аванса за услугу регистрације 

■ Укупни прилив у кварталу износи 34.792.000 динара, са ПДВ-ом 

На крају другог квартала 2017. године: 

■ Стање средстава износи 77.500.079 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 95.963 .RS и 2646 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

■ Извршене су све припремне радње за успешан избор новог директора, формиран је 
ужи избор кандидата 

■ Одржана је редовна седница Конференције суоснивача, са реизбором два члана 
Статутарне комисије и изменама и допунама Статута 

■ Одржана је пета Конференција овлашћених регистара 
■ Покренут је поступак набавке новог едукативног сајта 

Као најбитнији посао у току другог квартала Управни одбор је сматра припрему избора 
новог директора Фондације, с обзиром на то да се мандат актуелног директора, по први пут у 
трајању пуног мандата, завршава 15. јула 2017. Припреме су биле организационо-правног типа. 

Извршено је више набавки и започети су процеси набавке. Пружена је адекватна подршка у 
припреми редовне Конференције суоснивача и започете припреме измена Општих услова о раду 
овлашћених регистара. 

Усвојен је завршни рачун за 2016. годину као и извештаји директора за први квартал 2017. 
године и извештаји УО за трећи, четврти квартал и годишњи 2016. године. 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

 Систем за регистрацију назива домена је радио без проблема, као и Систем за 
разрешење упита. 

 Управни одбор у овом периоду није био обавештен од стране овлашћених регистара и 
Канцеларије о потребама за увођење измена и допуна у раду овог система, те се може сматрати 
да су сви учесници у његовом раду задовољни и да је пуна функционалност и даље присутна. 

 Ажурирана је документација изведеног стања Софтвера за регистрацију назива домена. 
У складу са уговором, документација ће надаље бити одржавана ажурном. 

Развој тржишта домена.  

 Детаљни прегледи развоја тржишта домена су дати у извештају директора за други 
квартал 2017. 

Покренут је поступак набавке услуге израде новог едукативног веб сајта РНИДС-а 
(domen.rs - домен.срб). 

  

Међународна сарадња 

Службена путовања током другог квартала 2017. 

Датум скупа Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

29–31. 8. 2017. CENTR (Jamboree) 
Франкфурт на 
Мајни 

Милоје Секулић 

08.– 12. 5. 2017. 74. RIPE NCC Будимпешта Мирко Мирковић 

16. 05. 2017. CRO-IGF 2017. Загреб Војислав Родић 

29–31. 8. 2017. CENTR (Jamboree) 
Франкфурт на 
Мајни 

Владимир Алексић 

13–15. 5. 2017. 
ICAAN DNS Symposium, 
DNS-OARC 

Мадрид 
Мирко Мирковић, 
Владимир Алексић 

Остала службена путовања су реализовали запослени из Канцеларије и обрађена су у 
Извештају директора за други квартал. 
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 Управни одбор је разматрао учешће РНИДС на Конференцији SEEDIG2017. 

 Водећи научни истраживач Интернет корпорације за додељене називе и бројеве (ICANN 
– Internet Corporation for Asigned Names and Numbers), Рој Арендс (Roy Arends), посетио је РНИДС 
током свог гостовања на Конференцији „Интелектуална својина и Интернет“, 1. јуна. 
(https://www.rnids.rs/новости/рој-арендс-у-посети-рнидс-у) 

Пословање Фондације 

Током квартала Управни одбор је вршио редовну контролу финансијског пословања 
Фондације. 

Покренут је поступак набавке услуге израде новог едукативног веб сајта РНИДС-а 
(domen.rs - домен.срб). Члан УО изабран у Комисију је Милоје Секулић. Поступак је завршен и 
документација прихваћена у току овог квартала. 

 Покренут је поступак набавке VMware лиценци, обзиром на то да је процењено да је 
могуће остварити уштеду у набавци овог решења за дужи временски период, а имајући у виду да 
се исто решење активно и искључиво користи на Систему за регистрацију назива интернет 
домена. Члан УО изабран у Комисију је Горан Миланковић. Поступак је завршен и документација 
прихваћена у току овог квартала. 

 Након усвајања извештаја Комисије за набавку, усвојен је предлог и донета одлука о 
избору књиговодствене агенције МЛК, услед раскида уговора од стране претходне агенције. 

 Донета је одлука о набавци добављача консултантских услуга из области људских 
ресурса ASEE, а за потребе конкурса за избор директора Фондације. 

Покренут је поступак за избор квалификованих добављача у области маркетинга и PR, а 
услед истека постојећих уговора. За чланове Комисије из УО су изабрани Милоје Секулић и 
Горан Миланковић. Поступак није завршен у току овог квартала. 

Донета је одлука о ангажовању адвокатске канцеларије ЈПМ за потребе израде новог 
уговора са директором. 

Активности органа и тела Фондације 

Активности Конференције суоснивача 

У сарадњи са руководством КС, одређен је датум и припремљени материјали за редовну 
седницу Конференције суоснивача. 

Најбитнији моменат у подршци активности Конференције суоснивача је припрема и 
изгласавање измена и допуна Статута Фондације. Поред тога, усвојен је и Годишњи извештај о 
раду УО за 2016. годину. 

 Измене Статута су изгласане на редовној седници Конференцији суоснивача. 

https://www.rnids.rs/новости/рој-арендс-у-посети-рнидс-у
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 На 270. седници УО, одржаној непосредно после седнице Конференције суоснивача, УО је 
примио на себе да се више ангажује око унапређивања међусобне комуникације суоснивача, у 
складу са постојећим актима, а изазвано незадовољством суоснивача новоуведеним системом 
који је заменио постојећу е-листу. 

Активности Управног одбора 

У току другог квартала одржано је шест редовних седница УО и по једна ”отворена” и 
једна електронска. 

Након одржавања ”отворене” седнице (или за време одржавања исте), УО је 
благовремено одговорио представницима суоснивача на њихова питања и недоумице о раду,  

Управни одбор је благовремено упутио одговор на писани допис добијен од Овлашћеног 
регистра AVCOM. 

Донета је оцена рада директора за друго полугодиште 2016. године, одређен је бонус од 
6%. 

УО је активно радио на припреми предлога измена и допуна Статута, као и припреми 
измена Општих услова о раду овлашћених регистара (и пратећих аката). 

УО је започео и скоро до краја привео процес избора директора Фондације, делегацијом 
конкурса консултантској агенцији, припремом смерница у раду директора, огласа, Конкурсне 
документације и модела Уговора о раду и Правилника о раду. Процес избора директора се 
завршава почетком трећег квартала 2017. одмах након истека мандата и уговора активног 
директора. 

На отвореној седници уприличеној на редовном заседању КС готово сат времена су 
чланови УО провели у конструктивном разговору са представницима суоснивача. Ово је још 
један показатељ међусобне сарадње два тела фондације као и о значају одржавања отворених 
седница. 

Ангажована је адвокатска канцеларија за припрему новог уговора са директором. 

Припремљен је и усвојен документ који дефинише област деловања РНИДС-ЦЕРТ, 
неопходан ради даљих корака у успостављању ове делатности. 

Прихваћен је извештај добављача за услуге кадровске селекције, а за услугу избора 
новог директора и дефинисан ужи круг кандидата.  

Подршка раду Статутарне комисије 

У другом кварталу није било питања упућених Статутарној комисији, а Статутарна 
комисија је упозната са дописом Агенције за привредне регистре. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Односи са интернет заједницом 

Предложен је и усвојен датум одржавања ДИДС-а за 2018. годину, 6-7. март. 

На основу одлуке УО из претходног квартала РНИДС је учестовао у оквиру програма 
”Битка за знање”. У априлу 2017. пет основних школа из Београда, Ниша, Крагујевца, Суботице и 
Ковачевца су добили едукативне роботе (www.rnids.rs/новости/рнидс-помогао-битку-за-знање). 

РНИДС је учествовао на конференцији ”Шабац линк” (www.rnids.rs/новости/рнидс-на-
конференцији-о-електронском-пословању-шабац-линк). 

Са Правним факултетом Универзитета у Београду је одржана трећа годишња 
конференција ”Интелектуална својина и Интернет” (www.rnids.rs/новости/трећа-годишња-
конференција-интелектуална-својина-и-интернет). 

Подржана је Конференција ”Е-трговина 2017” на Палићу и одржана едукација ”Пословање 
на Интернету” у Бору (www.rnids.rs/новости/рнидс-на-конференцији-е-трговина-2017 и 
www.rnids.rs/новости/рнидс-одржао-едукацију-пословање-на-интернету-у-бору). 

Одржана је пета Конференција овлашћених регистара РНИДС-а 
(www.rnids.rs/новости/одржана-пета-конференција-овлашћених-регистара-рнидс-а ). 

Финансијски извештаји 

Сви финансијски извештаји РНИДС-а налазе се у Извештају директора за други квартал. 

УО је у овом кварталу усвојио Завршни рачун за 2016. годину. Усвојена је измена и 
допуна Финансијског плана за 2017. годину (ребаланс буџета због кадровских измена, средства 
из резерви). Констатован је пријем Извештаја независне ревизије за 2016. годину и послат КС 
ради разматрања. 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, на крају квартала, 
прерачунато у динарима, износи 77.500.079 динара. 

У Београду, новембра 2017.     Војислав Родић 

        председник Управног одбора 
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