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Увод 

На основу Одлуке донете 22. 03. 2013.г, 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 01. априла до 30. јуна 2018.г. 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, а такође су доступни и на веб-сајту Фондације. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током другог квартала 2018. године: 

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

■ Прихваћено је 486 аванса за услугу регистрације; 

■ Укупни прилив у кварталу износи 33.503.400 динара. 

На крају другог квартала 2018.године: 

■ Стање средстава износи 98.412.651 динара, прерачунато, са хартијама од вредности; 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 101.200 .RS и 2.562 .СРБ. 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

■ Успешно је спроведен конкурс за директора РНИДС-а и на ову позицију је изабран 
Владимир Манић; 

■ 13. априла регистрован је стохиљадити .rs домен;  
■ Одржана је редовна седница Конференције суоснивача; 
■ Усклађена регулатива са Општом уредбом о заштити података о личности (GDPR). 

 
 

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. 
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Развој тржишта домена  

 Програм суфинансирања оглашавања су овлашћени регистри РНИДС-а активно 
користили и у другом кварталу 2018. године.  

Међународна сарадња 

Службена путовања током другог квартала 2018.г. 

Датум 
одржавања  

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

06. 04. 2018.г. RIGF 9 
Санкт 
Петербург 

Горан Миланковић 

30. 05 - 01. 06. 
2018.г. 

Jamboree  Москва Горан Миланковић 

Остала службена путовања су реализовали запослени из Канцеларије и обрађена су у 
Извештају директора за други квартал. 

На предлог УО, Конференција суоснивача је изгласала одлуке о учлањењу Фондације 
РНИДС у организацију APTLD и DNS-OARC. 

 

Пословање Фондације 

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

УО је током овог квартала почео са припремама за дефинисање задатака за контролу од 
стране Интерне ревизије, за нови циклус који обухвата период од 01.05.2017.г. па на даље. 

Донета је одлука о расписивању јавног позива за набавку услуге дата центара и 
одговарајућих линкова. 

 Усвојене су измене и допуне Финансијског плана за 2018. годину. 

 Утврђен је датум одржавања ДИДС2019 и РТЛДФ2019 (04. и 05. март 2019.г). 
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Активности органа и тела Фондације 

Активности Конференције суоснивача 

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

■ Најбитнији моменат у подршци активности Конференције суоснивача је припрема и 
изгласавање измена и допуне Општих услова о регистрацији назива националних 
интернет домена (Усклађивање регулативе са Општом уредбом о заштити података о 
личности (GDPR)).  

■ Поред тога, усвојен је и Годишњи извештај о раду УО за 2017. годину. 

 

Активности Управног одбора 

У току другог квартала одржано је  осам седница УО (295-203), од чега две електронске и 
једна јавна седница. 

Расписан је јавни конкурс за избор директора фондације и након спроведеног конкурса на 
ову позицију је изабран Владимир Манић.  

Извршена је измена и допуна Правилника за формирање и рад радних група. 

Усвојени су Правилник о раду директора и нови модел Уговора о раду директора. 

Донета је долука о пријему два нова суоснивача (Beware doo и mCloud doo) и брисању 
једног суоснивача (ASW инжењеринг). 

Усвојен је Извештај директора за први квартал 2018.г. 

Донета је оцена рада в.д. директора за друго полугодиште 2017. године; одређен је бонус 
од 12%. 

Усвојен је Извештај директора за први квартал 2018.г. 

Подршка раду Статутарне комисије 

Констатован је пријем одговора Статутарне комисије у вези питања које је поставио УО, у 
вези избора директора и в.д. директора. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Односи са интернет заједницом 

 Утврђен је датум одржавања ДИДС2019 и РТЛДФ2019 (04. и 05. март 2019.г). 

УО је закључио да ће, испред РНИДС, Председник УО да отвори конференцију "Интернет и 
интелектуална својина". 

Финансијски извештаји 

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

УО је у овом кварталу усвојио Завршни рачун за 2017. годину. 

Усвојена је измена и допуна Финансијског плана за 2018. годину. 

УО је дао сагласност в.д. директору да изврши куповину државних записа Републике 
Србије у износу од 100.000 евра. 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, 
износи 98.412.651 динара. 

 

 

У Београду, 15. јануара 2019.г.     Војислав Родић 

        председник Управног одбора 


