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Увод
На основу Одлуке донете 22. марта 2013. Управни одбор Фондације путем кварталног
извештаја додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Министарство, а
преко веб-сајта и ширу јавност. Овај извештај односи се на период 1. јул – 30. септембар
2018. и садржи све активности Управног одбора за то време. Рад Канцеларије РНИДС-а
покривен је редовним кварталним извештајима директора, 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 2018. године:
■

DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100 одсто расположивости,

■

прихваћено је 486 аванса за услугу регистрације,

■

укупни прилив у кварталу износи 36.322.723,57 динара, са ПДВ-ом.

На крају трећег квартала 2018. године:
■

стање средстава износи 110.096.867 динара, прерачунато, са хартијама од
вредности,

■

укупан број регистрованих назива домена је: 101.964 .RS и 2.516 .СРБ.

Кратак преглед најважнијих догађаја у кварталу
Трећи квартал 2018. године обележило је следеће:
■

■

■
■

Радна група (РГ) за Статут. На 304. седници, Управни одбор (УО) покренуо је
иницијативу за формирање РГ за Статут и наложио директору да до 31. јула
припреми позив овлашћеним представницима суоснивача да се пријаве за
учешће у овој Радној групи, с роком пријављивања до 20. августа 2018. године.
На 306. седници, УО је већином гласова, са пет за и једним уздржаним, формирао
РГ за Статут. За координатора је изабран Горан Миланковић, а за чланове Лазар
Бошковић, Драгица Ковачевић и Никола Марковић.
На 307. седници УО једногласно је усвојен план рада ове радне групе за измене
Статута.
РГ за Пословник о раду Конференције суоснивача. На 304. седници, УО је
покренуо иницијативу за формирање РГ за Пословник о раду Конференције
суоснивача и наложио директору да до 31. јула припреми позив овлашћеним
представницима суоснивача да се пријаве за учешће у Радној групи, с роком
пријављивања до 20. августа 2018. године.
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■

На 306. седници, УО је једногласно формирао РГ за Пословник о раду
Конференције суоснивача. За координатора је изабран Зоран Бухавац, а за
чланове Александар Јошић, Марина Антић, Иван Минић и Марија Солдатовић.

■

На 307. седници УО једногласно је усвојен план рада Радне групе за измене
Пословника о раду Конференције суоснивача.

■

На 306. седници, УО је једногласно усвојио извештаје консултаната ангажованих
према Споразуму с некадашњим Министарством телекомуникација и
информационог друштва, број: 1093/10 од 24. 12. 2010. године и наложено је
директору да усвојене извештаје достави Министарству трговине, туризма и
телекомуникација.
На 307. седници, УО је већином гласова, са четири за и једним уздржаним,
усвојио извештај в.д. директора за други квартал 2018. године.

■

Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност назива домена
ИКТ инфраструктура
На 305. седници, УО је једногласно донео Одлуку о покретању набавке
телекомуникационе опреме (firewall и router) и одредио да члан Комисије за набавку из
УО буде Мирко Мирковић.
На 307. седници, УО је једногласно донео одлуку о усвајању текста конкурсне
документације за набавку телекомуникационе опреме.
На 307. седници, УО је једногласно формирао тим за преговоре с понуђачима дата
центара, линкова и услуге повезивања на интернет који чине Биљана Пунош Ромић,
Драган Јеремић, Владимир Манић и Војислав Родић.

Унапређење система за регистрацију и доступност назива домена
На 303. седници, једногласно је усвојен извештај радне групе ОР-ова.
На 305. седници, УО је једногласно донео закључак о прихватању табела са ИДН знацима
и предлог директора о начину спровођења санрајз процеса.
На 307. седници, УО је једногласно донео одлуку о усвајању предлога за измене
функционалности у RsReg2 систему.
На 307. седници, УО је једногласно 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
На 306. седници, УО је једногласно наложио директору да до 19. октобра 2018. године
припреми Извештај за суфинансирање ОР-ова за првих шест месеци 2018, с
расположивим подацима о планираним и утрошеним средствима, ефектима на пораст
нових регистрација и обнова домена код суфинансираних ОР-ова у посматраном
периоду, као и укупан број захтева ОР-ова за суфинансирање у траженом периоду.

Тржиште секундарних домена
На 305. седници, једногласно је донет закључак којим се налаже директору да до 30.
септембра 2018. године припреми примере учешћа националних и интернационалних
регистара у секундарном тржишту домена.

SLEPT анализа
На 305. седници, УО је разматрао предлог за израду SLEPT анализе за потребе РНИДС-а.
Једногласно је донет закључак да ће УО до 30. септембра 2018. године дефинисати
специфичне захтеве за SLEPT анализу за потребе РНИДС-а.
На 306. седници, УО је наложио директору да на основу предложених захтева за SLEPT
анализу припреми разрађен предлог спровођења набавке до 19. октобра 2018. године.

Едукативно-промотивне активности
На 306. седници, УО је једногласно наложио директору да до 19. октобра 2018. године
припреми:



Извештај о планираним и реализованим активностима за обавештавање
јавности о стохиљадитом .RS домену.
Извештај о реализацији ТВ емисије поводом 100.000. .RS домена, која је снимљена
у сарадњи с РТС-ом.

На 307. седници, УО је једногласно наложио директору да до 29. октобра 2018. године
достави извештај о маркетиншким активностима у првој половини 2018. године, према
темама које је УО усвојио на 307. седници.
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Пословање Канцеларије
Кадровска питања
На 304. седници, директор је информисао УО о Плану усавршавања и напредовања
запослених и Плану службених путовања у 2018. години.

Међународна сарадња

Службена путовања током трећег квартала 2018. године
У трећем кварталу одобрена су:











Упућивање члана УО Горана Миланковића на службени пут у Ташкент,
Узбекистан, ради учешћа на APTLD74 у периоду 20–21. септембар 2018. године.
Упућивање члана УО Горана Миланковића на службени пут у Јурмалу, Летонија,
ради учешћа на TLDCON 2018 у периоду 12–13. септембар 2018. године.
Члана УО на службени пут у Брисел, Белгија, ради учешћа на CENTR GA60 у
периоду 9–10. октобар 2018. године.
Члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија, ради учешћа на ICANN63 у
периоду 20–25. октобар 2018. године.
Директора на службени пут у Јурмалу, Летонија, ради учешћа на TLDCON2018 у
периоду 12–13. септембар 2018. године.
Директора на службени пут у Брисел, Белгија, ради учешћа на CENTR
RegDay/Leadersmeet/GA60 у периоду 9–11. октобар 2018. године.
Директора на службени пут у Барселону, Шпанија, ради учешћа на ICANN63 у
периоду 20–25. октобар 2018. године.
УО је једногласно, сагласно достављеном материјалу за 260. седницу УО и на
основу Одлуке од 31. јануара 2017. године, закључио на 304. седници да нема
основа да позитивно одговори на захтев Данка Јевтовића за финансирање
трошкова путовања – УО CENTR.
На 307. седници, УО је донео одлуке о:
o Упућивању члана УО на службени пут у Амстердам, Холандија, ради учешћа
на Joint 39th CENTR Technical/OARC 29 workshop, у периоду 13–14. октобар
2018. године.
o Упућивању члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија, ради учешћа
на ICANN63 у периоду 20–25. октобар 2018. године.
o Упућивању члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија, ради учешћа
на ICANN63 у периоду 20–25. октобар 2018. године.
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На 307. седници, УО је информисан о позиву за учешће на конференцији украјинског
регистра и о предложеним активностима за које је заинтересован украјински
регистар.

Пословање Фондације
Финансије
На 303. седници, УО је са директором анализирао извршење Финансијског плана у првом
и другом кварталу 2018. године, као и предложене измене Финансијског плана за 2018.
годину. Одлучено је да се консултације наставе.
На 304. седници једногласно су усвојене измене Финансијског плана за 2018. годину.

Активности органа и тела Фондације
Активности Управног одбора
Током трећег квартала одржано је пет редовних седница УО (303–307). Није било
електронских седница.
На 303. седници, УО је једногласно донео одлуку која се односи на реализацију обавеза
насталих почетком примене Закона о централној евиденцији стварних власника.
На 303. седници једногласно је донета одлука којом се директору, сагласно Уговору о
раду директора и Правилником о раду директора, даје сагласност да настави активно
чланство у одређеним професионалним организацијама.
На 304. седници једногласно је усвојен текст извештаја УО за први квартал 2018. године.
На 307. седници, УО је једногласно донео одлуку о расписивању јавног позива за набавку
услуга адвокатске канцеларије за израду новог модела уговора који чланови УО склапају
са Фондацијом. Обим услуга би, поред израде новог модела уговора, укључивао и
предлог измена повезаних докумената (Пословник о раду УО, Правилник о учешћу на
скуповима и други акти који уређују рад УО и чланова УО).

Подршка раду Конференције суоснивача
У трећем кварталу 2018. године Управни одбор донео је одлуку о пријему једног
суоснивача, JUGODATA d.o.o.
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На 303. седници, УО је разматрао покретање иницијативе за оснивање радних група за
измене Статута Фондације и Пословника о раду Конференције.

Подршка развоју интернета у Србији
Односи са интернет заједницом
ДИДС
На 304. седници, УО је једногласно донео одлуку о формирању програмског одбора за
ДИДС 2019, закључак којим се Програмски одбор обавезује да рад заврши до 30.
новембра 2018. године и закључак којим се, као први задатак, Програмском одбору
налаже да позове све овлашћене представнике суоснивача да образложено предложе
могуће теме за ДИДС 2019, да заузме став о тим предлозима и сачува их у свом
извештају о раду као материјал за будуће скупове.

Организација и суорганизација скупова
У трећем кварталу РНИДС је дао сагласност за већи број догађаја. На 305. седници
једногласно је:









донета Одлука о заказивању скупа ради обележавања 10 година од почетка
слободне регистрације .RS домена,
констатовано да је предлог програма скупа којим се 10. септембра 2018.
обележава 10 година слободне регистрације .RS домена УО добио 17. августа
2018,
oдређен 31. октобар 2018. године као датум одржавања скупа „Сајбер
безбедност”,
дата сагласност за подршку RSNOG скупа који ће се одржати 22. новембра 2018.
године у хотелу „М”,
дата сагласност за подршку скупа у организацији „Интернет клуба”, а у циљу
промоције значаја системског коришћења националних домена и поддомена у
интернет наступу установа културе Србије,
дата сагласност за учешће на едукативним догађајима које организује „VR Photo
Team”.

На 306. седници, УО је једногласно дао сагласност за организовање скупова:




едукација у Крушевцу,
едукација у Јагодини,
„Интелектуална својина и интернет” у Новом Саду.
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Детаљан извештај о свим догађајима налази се у Извештају директора за трећи квартал
2018. године.

Донације
На 305. седници, УО је једногласно донео Одлуку о донацији Политехничкој школи из
Београда, у износу од 1000 долара у динарској противвредности, за набавку едукативног
робота за школски тим који се квалификовао за Светско такмичење у едукативној
роботици у Шангају.

Финансијски извештаји
Периодични извештаји за трећи квартал 2018. године
Пошто је крај четвртог квартала једновремено и крај пословне године, Биланс стања и
Биланс успеха биће сачињени према законским роковима (након припреме
Финансијских извештаја за статистичке потребе) и објављени уз Годишњи извештај о
раду.

Преглед финансијских средстава
У наставку документа дато је стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30.
9. 2018, паралелно са 30. 6. 2018:
Датум
Средњи курс евра
Валута
Средства у РСД

30. 6. 2018.
118,0676
RSD
EUR
RSD

Прерачунато у EUR

30. 9. 2018.
118,4179
RSD

EUR

RSD

Прерачунато у EUR

Текућа средства у РСД

34.257.934

€ 290.155

59.805.208,10

€ 505.035,20

Орочена средства у РСД

20.000.000

€ 169.394

6.000.000,00

€ 50.668,02

Укупно

54.257.934

€ 459.550

65.805.208,10

€ 555.703,22

Средства у ЕУР
Текућа средства у ЕУР

Прерачунато у
RSD

Прерачунато у
RSD

EUR

EUR

22.015.743

€ 186.467

5.726.279

€ 48.500

5.743.268,15

€ 48.500,00

Укупно

27.742.022

€ 234.967

27.829.728,17

€ 235.012,85

Укупно без ХоВ

81.999.956

€ 694.517

93.634.936

€ 790.716

Хартије од вредности

16.412.695

€ 139.011

16.461.931

€ 139.011

Укупно новчана средства

98.412.651

€ 833.528

110.096.867

€ 929.727

Орочена средства у ЕУР
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22.086.460,02

€ 186.512,85
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Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима,
износи 110.096.867 динара.
У Београду,
21. децембар 2018.
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Војислав Родић
председник Управног
одбора
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