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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. октобар – 31. децембар 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 четвртог квартала 2018. године: 

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

■ Прихваћенo је  511 авансa за услугу регистрације 

■ Укупни прилив у кварталу износи 36.594.973 динара, са ПДВ-ом 

На крају четвртог квартала 2018. године: 

■ Стање средстава износи 104.245.763 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 103.323 .RS и 2.536 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

 Четврти квартал 2018. обележило је следеће: 

■ Управни одбор је усвојио Завршни извештај о раду Радне групе за измене Пословника 
о раду Конференције суоснивача 

■ Управни одбор је усвојио Завршни извештај о раду Радне групе за измене Статута 

■ Управни одбор је усвојио предлог измена и допуна Општих услова регистрације назива 
националних интернет домена. 

■ Управни одбор је усвојио извештај програмског одбора за скуп посвећен интернет 
доменима који се одржава 5. марта 2019. 

■ Почела је регистрација IDN домена у .rs ccTLD регистру - "sunrise" период од 10. 
децембра 2018.до 5. марта 2019. године 

■ Одабрана је адвокатска канцеларија за пружање правних услуга ради израде новог 
модела уговора са члановима Управног одбора. 

■ Управни одбор је донео одлуке о донацијама за потребе Удружења родитеља деце 
оболеле од малигних и ретких болести „Звончица“, Београд, Дом за децу и омладину 
„Душко Радовић“, Ниш и Удружење грађана „Вера љубав нада“, Нови Сад. 

■ Управни одбор је усвојио План и програм рада, као и Финансијски план за 2019. годину.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

Повећано оптерећење firewall уређаја 28. новембра 2018. године довело је до спорог одзива и 
нестабилне комуникације са Системом за регистрацију домена. Проблем је детектовао систем 
за мониторинг и након интервенције ИКТ тима Канцеларије у дата центру проблем је отклоњен. 
Период отежаног приступа је трајао 29 минута. 

ИКТ инфраструктура 

Управни одбор је на 310. седници усвојио извештај комисије за набавку дата центара, линкова и 
услуге повезивања на интернет и овластио директора да приступи припреми Уговора са 
понуђачима. На истој седници је Управни одбор усвојио извештај комисије за набавку 
комуникационе опреме и овластио директора да приступи припреми Уговора са понуђачима 

Софтвер за регистрацију назива домена 

Управни одбор је на 315. седници донео одлуку којом је утврђена нова процедура за одобравање 
измена у софтверу за регистрацију назива домена. Управни одбор је на овој седници донео 
одлуку којом су одобрене измене у софтверу за други део захтева Радне групе ОР-ова за 
изменама у РсРег апликацији.  

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

Управни одбор је усвојио предлог измена и допунa Општих услова регистрације назива 
националних интернет домена који је усвојен на редовној седници КОнференције суоснивача 15. 
децембра 2018. 

Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током четвртог квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања 
овлашћених регистара „BeotelNet“ и „Adriahost“ 
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У оквиру сарадње са Овлашћеним регистрима је организована видео-конференције, одржана 17. 
октобра 2018. године, да би се дала додатна појашњења око појединих захтева Радне групе 
овлашћених регистара, а у вези измена и додавања нових функционалности у RsReg апликацији. 
Радни састанак са Овлашћеним регистрима је организован 23. новембра. 2018. у РНИДС-у. У 
среду 5. децембра 2018 године је организован вебинар за ОВлашћене регистре. 

 

Популаризација коришћења Интернета 

У оквиру ове активности одржана су у четвртом кварталу два догађаја.Догађај у Јагодини је 
одржан 3. октобра 2018. Догађај у Шапцу је одржан 24. октобра 2018. 

Посетиоци скупова ималу су прилике да кроз по четири предавања, која су обиловала бројним 
практичним саветима и информацијама, сазнају више о основама правилног интернет 
присуства, о томе шта дигитална трансформација представља за предузећа, о значају .RS 
домена за квалитетан пословни наступ на Интернету, о креирању сајтова и о чему све треба 
притом водити рачуна, као и о законској регулативи која се односи на пословање на 
Интерентуонлајн трговини из правне перспективе и оглашавању на Интернету.   

Службена путовања 

У четвртом кварталу су следећи чланови Управног одбора реализовали службена путовања у 
иностранству: Владимир Алексић (Joint 39th CENTR Technical/OARC 29 workshop, Амстердам, 
Холандија), Војислав Родић (CENTR GA60, Брисел, Белгија). По одлуци Управног одбора директор 
Владимир Манић је реализовао службени пут (PMI Forum, Загреб, Хрватска). 

Управни одбор је донео одлуке о стављању ван снаге одлука о упућивању на службена 
путовања чланова Управног одбора: Војислав Родић (ICANN 63, Барселонa, Шпанија), Горан 
Миланковић (UADOM 2018, Кијев, Украјина) и директора Владимира Манића (ICANN 63, 
Барселонa, Шпанија). 

 

Пословање Фондације 

Финансије 

Током квартала УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације. 

На 313. седници је Управни одбор усвојио измене Финансијског плана за 2018. 

На 313. седници је Управни одбор усвојио Извештај Интерне ревизије за период од 5.маја 2017 
до 30.јуна 2018. 
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Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

Управни одбор је после редовне седнице Конференције суоснивача одржане 15. децембра 2018., 
одржао 314. седницу, на коју су позвани сви овлашћени представници суоснивача и на којој су 
чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача. 

Управни одбор је на 315. седници усвoјио текст одговора на питања и захтеве Лазара 
Бошковића, овлашћеног представника суоснивача АГИТПРОП, а по Упутству о питањима и 
примедбама, као и на захтев Жарка Кецића за образложење одлуке УО РНИДС о раду вд 
директора.. 

Активности Управног одбора 

Током четвртог квартала је одржано осам седница УО (308-315), од чега су две електронске, а 
једна од њих хитна електронска седница. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

У четвртом кварталу 2018. је Управни одбор донео одлуку о престанку статуса суоснивача: 
„МИЛОЈЕ СЕКУЛИЋ ПР КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
БЕОГРАД“ 

У овом периоду Управни одбор је био ангажован на припреми редовне седнице Конференције 
суоснивача која је одржана 15. децембра 2018. у хотелу Холидеј Ин, Нови Београд. 

На 312. седници је Управни одбор одбио приговор на листу суоснивача РНИДС-а за редовну 
Конференцију одржану 15. децембра 2018. 

Подршка раду Статутарне комисије 

У четвртом кварталу Управни одбор је имао једно питање за Статутарну комисију, постављено 
на 311. седници на које је добијен одговор од Статутарне комисије. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Односи са интернет заједницом 

Сарадња са државним органима 

Управни одбор је дао сагласност директору да одговори на допис Канцеларије за ИТ и е-управу. 
Поједини чланови Управног одбора и директор са сарадницима су одржали више састанака са 
представницима Владе Србије и Канцеларије за ИТ и е-управу на којима су разматрана питања 
организације националних доменских простора у контексту употребе од стране државних органа 
и јавних установа. 

На 313. седници је Управни одбор донео одлуку о утврђивању листе резервисаних домена за 
потребе државних органа и организација  Републике Србије, као и листе резервисаних домена за 
потребе РНИДС-а. 

Програми едукације 

Током квартала су поједини чланови Управног одбора, Конференције суоснивача и запослени у 
стручним службама РНИДС-а реализовали два образовна програма о основама правилног 
пословног присуства на Интернету у Шапцу и Јагодини. 

Организација и суорганизација скупова 

У четвртом кварталу је РНИДС организовао, био суорганизатор или подржао већи број скупова.  

РНИДС четири године организује конференцију „Интелектуална својина и Интернет“ на Правном 
факултету у Београду. Привредни субјекти често превиђају да робна марка (тачније: жиг) и назив 
интернет домена нису исто, иако могу да звуче слично или потпуно исто. Жигови се региструју у 
поступку пред Заводом за интелектуалну својину, а интернет домени се региструју код РНИДС-
ових овлашћених регистара, а ти процеси нису аутоматски повезанi, већ носилац жига мора сам 
да брине о томе да обезбеди и одговарајући домен. Због тога је РНИДС одлучио да покрене 
скупове на сличну тему и у другим градовима Србије, а први такав скуп, под називом „Интернет 
домен, жиг и алтернативно решавање спорова“, је одржан 9. октобра 2018. у сарадњи са ПКС - 
Регионалном привредном комором Јужнобачког управног округа у Новом Саду, у просторијама 
Регионалне привредне коморе у Новом Саду. 

Пошто је октобар месец сајбер безбедности, РНИДС је по шести пут организовао панел дискусију 
под називом ,,Како до безбеднијег Интернета?“, која је одржана је 31. октобра у Музеју науке и 
технике у Београду 

Четврта RSNOG конференција одржана је 22. новембра, у ,Хотелу „М", у Београду, уз подршку 
РНИДС-а, SOX-а, RIPE NCC-а и компаније CISCO. 

Почетни период регистрације IDN назива у оквиру .RS домена, током ког ће право регистрације 
имати постојећи регистранти .RS домена је почео 10. децембра 2018. Тим поводом је у 
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Библиотеци града Београда РНИДС организовао скуп на коме су посетиоци могли да чују све 
детаље о предностима IDN-а (Internationalized Domain Name – IDN), односно коришћења 
националних писама у називима домена, од најеминентнијих стучњака из Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација, Канцеларије за за информационе технологије и 
електронску управу, ICANN-a и РНИДС-a.  

Управни одбор је усвојио завршни извештај Програмског одбора ДИДС2019. 
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Финансијски извештаји 

Периодични извештаји за четврти квартал 2018. 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2018, 
паралелно са 30. 9. 2018:  

Датум 30.9.2018. 31.12.2018. 

Средњи курс евра 118,4179 118,1946 

Валута RSD EUR RSD EUR 

 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 59.805.208,10 €505.035,20 53.798.658 €455.170 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €50.668 6.000.000 €50.764 

Укупно 65.805.208 €555.703 59.798.658 €505.934 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато 

у RSD 
EUR 

Прерачунато у 
RSD 

EUR 

Текућа средства у ЕУР 22.086.460 €186.513 22.285.618 €188.550 

Орочена средства у ЕУР 5.743.268 €48.500 5.732.438 €48.500 

Укупно 27.829.728 €235.013 28.018.056 €237.050 

 

Укупно без ХОВ 93.634.936 € 790.716 87.816.714 €742.984 

Хартије од вредности 16.460.088 € 139.000 16.429.049 €139.000 

Укупно новчана средства 110.095.024 € 929.716 104.245.763 €881.984 

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

 

У Београду, 
04. фебруар 2019. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 
 


