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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. јули – 30. септембар 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 трећег квартала 2017. године: 

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

■ Прихваћено је 514  аванса за услугу регистрације 
 
■ Укупни прилив у кварталу износи 33.136.940  динара, са ПДВ-ом 

На крају трећег квартала 2017. године: 

■ Стање средстава износи 83.629.672 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 96.895 .RS и 2.615 СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

 Трећи квартал 2017. обележило је следеће: 

• Најзначајнија активност УО спроведена током трећег квартала био је избор директорa 
Фондације, обзиром да је до тада актуелном истекао мандат 

o На 274. седници ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен нацрт Уговора са директором, 
Правилник о раду директора, као и донета Одлука о разрешењу директора услед 
истека мандата. 

o Гласање за директора спровођено је у више наврата у првом делу 274. седнице 
11. 07. па пошто се није дошло до неопходног броја од пет гласова за једног 
кандидата оно је прекинуто и настављено 12. 07. Члан УО се тада позвао на 
Пословник о раду УО, Члан 32, став 3, тако да није настављено гласање о избору 
директора. 

o УО је констатовао да у претходним поновљеним тајним гласањима ниједан 
кандидат није добио неопходних 5 гласова за избор за директора Фондације, те је 
са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ донета Одлука о поништавању Kонкурса за 
избор директора Фондације, а затим се приступило гласању за в.д. директора. 

o Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО са 6 гласова присутних чланова ЗА, за в.д. 
директора изабрао Жарка Кецића и одобрио текст уговора договорен са њим. 

o Припрема новог конкурса за избор директора је у току. 

• УО је донео одлуке о пријему седам нових суоснивача и одлуку о брисању једног  
суоснивача.    
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

На 275. седници ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о давању сагласности директору за склапање 
уговора са добављачем VM WARE лиценци. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређивање аката о регистрацији 

Управни одбор разматрао је на 279. седници Опште услове рада овлашћених регистара РНИДС-а 
и наложио в.д. директора да се изврши додатнa правнa редакцијa докумената. 

Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током трећег квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања овлашћених 
регистара. 

Управни одбор је 249. седници усвојио одговор на жалбу овлашћеног регистра „Бољи бизнис“. 

 

Популаризација коришћења Интернета кроз едукацију 

На 274. седници је разматрана активност "Скоро све о Интернету: Едукативно-промотивни 
караван РНИДС-а по Србији". Анализирани су организациони, садржински и финансијски аспекти 
ових активности које се планирају у сарадњи са локалним партнерима. УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео 
закључак којим подржава наставак едукативних активности РНИДС-а по Србији и сугерисано је 
снажно укључивање овлашћених регистара у њу. 
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Међународна сарадња 

Управни одбор је разматрао молбу за сагласност за представљање РНИДС-а у радној групи 
ICANN-a, коју је поднео Ненад Орлић. Управни одбор је усвојио текст одговора г. Орлићу и 
наложио в.д. директора да припреми Акт којим се регулишу односи са лицима која представљају 
РНИДС у другим организацијама. 

Службена путовања током трећег квартала 2016. 

У време трећег квартала, директор Фондације, Данко Јевтовић боравио је на службеном путу у 
Јоханесбургу, Јужна Африка, ради учешћа на ICANN 59 у периоду 26—29. јун 2017. 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак да се в.д. директора даје сагласност за учешће 
у ICANN Security, Stability, and Resiliency of the DNS Review Team-у. 

Управни одбор дао је сагласност за службена путовања која излазе из оквира трећег квартала: 

• Члану УО Милоју Секулићу на службени пут ICANN 60, Абу Даби, Уједињени Арапски 
Емирати, 28. 10 - 3. 11. 2017. 

• Члану УО Војиславу Родићу на службени пут CENTR Registrar Day 2017 и CENTR GA58, 
Брисел, Белгија, 3-4. 10. 2017. 

• В.Д. директора на службени пут CENTR Leaders meeting, Брисел, Белгија, 5. 10. 2017, ICANN 
SSR Audit, Лос Анђелес, САД, 9-10. 10. 2017 и ICANN 60 и SSR team meeting, Абу Даби, 
Уједињени Арапски Емирати, 27. 10 - 3. 11. 2017. 

• В.Д. директора на службени пут RIPE meeting, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати, 22-26. 
10. 2017. 

Пословање Фондације 

Финансије 

Током квартала УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације. 

На 273. седници констатован је пријем Извештаја независне ревизије за 2016. Извештај је  
благовремено достављен Конференцији суоснивача ради разматрања. 

Констатовано је да ће за другу половину 2016. и прву половину 2017. ревизија спровести у 
последњој недељи септембра, а да ће претходно УО одржати састанак са Интерном ревизијом, 
што је и учињено. 

Такође на 273. седници Управни одбор је констатовао пријем анализе финансијских ефеката 
измена Систематизације радних места у 2017. и 2018. години. На њих ће се обратити посебна 
пажња приликом израде плана за нареду годину. 
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Активности органа и тела Фондације 

Активности Управног одбора 

Током четвртог квартала је одржано седам седница УО (273-279), од чега две (275. и 278) 
електронска и једна хитна седница. Одржано је и један неформални и неколико радних састанака 
чланова УО (на њима се дискутује, али се не доносе одлуке). 

Најзначајнија активност УО би је избор новог директора Фондације. У том циљу УО је радио на 
дефинисању Уговора са директором и Правилника о раду директора, те их уз ангажовање 
адвокатске канцеларије усвојио на 274. седници. 

Управни одбор је на 279 седници донео закључак да се Извештај директора за други квартал 2017. 
враћа на дораду ради усклађивања са важећим актима Фондације РНИДС. 

Управни одбор је донео одлуку о продужењу уговора о редовним активностима са агенцијом 
„АгитПРОП“ и агенцијом „Блинк“ до краја 2017. године. 

Управни одбор је на 279. седници разматрао поступак избора квалификованих добављача у 
области маркетинга и ПР-а и наложио в.д. директора да достави све релевантне документе у вези 
формирања Комисије за избор квалификованих добављача, као и да затражи од Комисије 
изјашњење у вези актуелног поступка избора квалификованих добављача из области маркетинга 
и ПР-а са јасно назначеним временима активности и спецификованим учешћем појединих 
чланова Комисије у њима. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност на коначни текст одговора на питање које је поставио Душан 
Стојичевић, овлашћени представник суоснивача Гранси д.о.о. као и на поновљено питање.  

Управни одбор је на 279. седници усвојио одговор на питање овлашћеног представника 
суоснивача Маднет д.о.о. Управни одбор је донео закључак којим се в.д. директора налаже да 
припреми одговарајући акт којим ће се уредити класификација аката које доноси директор, а који 
се објављују у складу са Политиком извештавања. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Односи са интернет заједницом 

Потписан је Споразум о сарадњи са Удружењем „Милутин Миланковић“ из Београда. 

Програми едукације 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео Одлуку о сагласности за обуставу поступка израде веб сајта. 
домен.срб, а на основу Извештаја и сугестије Комисије која је анализирала резултате тендера. 
Договор је да се поступак понови на јесен. 

Организација и суорганизација скупова 

Управни одбор је утврдио наредне организационе кораке у пипреми ДИДС 2018 и РИФ 2018 и 
одредио састав Програмског одбора за ДИДС 2018. 

Финансијски извештаји 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. 06. 2017, 
паралелно са 30. 09. 2017: 

Датум 30. 6. 2017. 30. 09. 2017. 

Средњи курс евра 120,8486 119,3659 

Валута RSD EUR RSD EUR 

 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 35.073.981 € 290.231 41.748.539 € 349.753 

Орочена средства у РСД 14.000.000 € 115.847 14.000.000 € 117.286 

Укупно 49.073.981 € 406.078 55.748.539 € 467.039 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

RSD 
EUR 

Прерачунато у 
RSD 

EUR 

Текућа средства у ЕУР 10.117.535 € 83.721 10.000.122 € 83.777 
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Орочена средства у ЕУР 6.465.400 € 53.500 6.183.154 € 51.800 

Укупно 16.582.936 € 137.221 16.183.275 € 135.577 

 

Укупно без ХОВ 63.264.125 € 510.326 71.931.814 € 602.616 

Хартије од вредности 12.148.854 € 98.000 11.697.858 € 98.000 

Укупно новчана средства 75.412.979 € 608.327 83.629.672 € 700.616 

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

У Београду, 25. новембра 2017. Војислав Родић 

председник Управног одбора 

 

 


