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Увод 

На основу Одлуке донете 07.03. 2018. Управни одбор Фондације путем Кварталног извештаја 
додатно извештава Конференцију суоснивача, а путем веб-сајта и ширу јавност. Овај извештај се 
односи на период 1. 1 – 31. 3. 2018. 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 првог квартала 2018. године: 

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

■ Прихваћено је 568 аванса за услугу регистрације 

■ Укупни прилив у кварталу износи 43.184.880 динара, са ПДВ-ом 

На крају првог квартала 2018. укупан број регистрованих назива домена је: 98.697 .RS и 2.614 
.СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

Рад УО у првом кварталу 2018. обележило је следеће: 

■ Усвојена је Пописна листа имовине у 2018. 

■ Усвојен је Годишњи извештај директора о раду Канцеларије током 2017. 

■ Усвојен је Годишњи извештај УО за 2017. 

■ Усвојен је предлог о формирању Радне групе овлашћених регистара 

■ Усвојен је предлог Одлуке о измени и допуни Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

У првом кварталу није било прекида у раду Система за регистрацију домена РНИДС-a.  

Развој и примена правила за регистрацију 

У овом кварталу УО је усвојио текст предлога Одлуке о измени и допуни Општих услова о 
регистрацији назива националних интернет домена. 

Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током првог квартала усвојен је предлог за формирање Радне групе овлашћених регистара 
РНИДС-a. Радна група је састављена од 8 чланова, а за координатора Радне групе је изабрана 
Гордана Стевановић. Добијен је План рада Радне групе овлашћених регистара који је усвојен од 
стране чланова Управног одбора. 

Имајући у виду ступање на снагу GDPR-a и његов утицај на рад РНИДС-a и овлашћених 
регистара, УО је наложио в.д. директора да припреми састанак и обезбеди предаваче на 
одговорајућу тему како би се боље едуковали и припремили за примену GDPR-a. УО је 
обавештаван о кретању и регистрованом броју домена појединачно по ОР-овима и у складу са 
тим редовно је добијао извештај о ранг листи, како би се имао бољи увид у рад овлашћених 
регистра РНИДС-а. Програм суфинансирања су овлашћени регистри РНИДС-а активно 
користили и у првом кварталу 2018. 

Међународна сарадња 

Службена путовања чланова УО током првог квартала 2018.  

Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегирани учесници 

25–26. 1. 2018. 
55th CENTR Legal & 
Regulatory workshop 

Оксфорд Владимир Алексић 

5–6. 2. 2018. 
59th CENTR General 
Assembly / 2018 Annual 
General Meeting 

Цирих Горан Миланковић 
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10–15. 3. 2018. 61st ICANN Meeting Сан Хуан Војислав Родић 

Пословање Фондације 

Финансије 

Почетком године усвојена је Пописна листа имовине у 2017. години, а сачињен је и поднет 
статистички Финансијски извештај за 2017. 

Редовно су израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји, који су дати при крају 
овог документа у секцији Финансијски извештаји, заједно са прегледом стања финансијских 
средстава Фондације. 

Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

Усвојена је Одлука о измени и допуни одлуке о додатном извештавању о раду РНИДС-а. 
Објављени су јавни позиви, по одобрењу текста од стране УО, упућено је на јавне консултације 
текст о предлогу Одлуке о измени и допуни Општих услова регистрације назива националних 
интернет домена, покренут је поступак набавке консултантских услуга у реализацији Споразума 
са Министарством, покренут је поступак набавке кадровских услуга у реализацији конкурса за 
директора. 

Објављен је усвојени Годишњи извештај о раду Канцеларије током 2017. Усвојен је и објављен 
Годишњи извештај о раду УО за 2017.  Такође у првом кварталу је усвојен четврти Квартални 
извештај о раду Канцеларије, као и Извештај за четврти квартал о раду УО у 2017. 

У овом периоду било је више питања суоснивача „Gransy“ и „Madnet“, на која је редовно 
одговарано на основу усвојеног текста на седницама УО и у складу са Правилником и уз 
консултовање Статутарне комисије. 

Активности Управног одбора 

У првом кварталу 2018. одржано је укупно шест седница (288-294), све седнице су биле редовне. 
У овом периоду УО се доста ангажовао око Конкурса за избор директора, почев од поступка 
набавке кадровских услуга у реализацији конкурса, преко адвокатске канцеларије на припреми 
Уговора и Правилника о раду уз договор са члановима УО. 
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Активности Конференције суоснивача 

У првом кварталу, у Конференцију суоснивача примљена су три нова члана: „Skysign“ (Београд), 
„GB Solutions“ (Кнић) и „Драган Варагић ПР“ (Нови Сад). 

У овом периоду, Управни одбор донео је одлуку којом се в.д. директора овлашћује да припреми 
елементе за покретање поступка за набавку система електронског гласања за потребе 
Конференције. 

Подршка раду Статутарне комисије 

У првом кварталу 2018. УО је упутило више питања Статутарној комисији како би дала тумачења 
за одређене недоумице. Добијене су препоруке Статутарне комисије о обезбеђивању јавности 
рада РНИДС и мишљење о Упуству о процедури за поступање по питању примедби. УО је 
упутило питање Статутарној комисији о усклађености одлуке са Статутом и осталим актима 
Фондације. 

Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

Управни одбор је РНИДС jе у првом кварталу одржао неколико састанака са државним 
институцијама у вези са организовањем ДИДС-а и другим питањима. 

Односи са интернет заједницом 

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. 1. у ICT HUB-у у Београду. Поенту скупа сажето је 
дефинисао Војислав Родић, председник УО РНИДС-а, који је отворио скуп. 
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РНИДС-CERT 

У првом кварталу 2018. није било званичних активности по питању РНИДС-CERT-a. 

Финансијски извештаји 

Приливи и реализација 

У првом кварталу 2018. године, по основу регистрације и обнове назива свих националних 
интернет домена, остварена је реализација од 34.399.400 динара, што је за 7,5% више него у 
првом кварталу 2017. и 12,7% више него у истом кварталу. 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2017, 
паралелно са 31. 3. 2018: 

Датум  31. 12. 2017.  31. 3. 2018.  

Средњи курс евра  118,4727  118,3853  

Валута  RSD  RSD  RSD  EUR  
  

Средства у РСД  RSD  Прерачунато у EUR  RSD  Прерачунато у EUR  

Текућа средства у РСД  35.276.393  € 297.760  51.971.342  € 439.002  

Орочена средства у РСД  14.000.000  € 118.171  14.000.000  € 118.258  

Укупно  49.276.393  € 415.930  65.971.342  € 557.260  

  

Средства у ЕУР  Прерачунато у 
RSD  EUR  Прерачунато у 

RSD  EUR  

Текућа средства у ЕУР  10.206.070  € 86.147  10.259.918  € 86.665  

Орочена средства у ЕУР  6.136.886  € 51.800  5.741.687  € 48.500  

Укупно  16.342.956  € 137.947  16.001.605  € 135.165  

  

Укупно без ХОВ  65.619.349  € 553.877  81.972.946  € 692.425  

Хартије од вредности  16.232.100  € 137.011  16.220.088  € 137.011  

Укупно новчана средства  81.851.403  € 690.888  98.193.034  € 829.436  

 

 

  .000 РСД  1. кв. 2017.  
или 31. 3. 2017.  

1. кв. 2018.  
или 31. 3. 2018.  %  
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Пословни 
приходи  33.907  36.152  106.6%  

Пословна добит  8.190  13.711  167.4%  
Нето резултат  7.161  11.736  163.9%  
Актива  157.801  157.801  100.0%  
Капитал  88.703  88.703  100.0%  
Нето дуг  -23.508  -39.799  169.3%  
Нето обртни фонд  1.231  14.133  1.148.1%  

 

У Београду, 
јул 2018. 

  

Војислав Родић 

председник Управног одбора 
 


