На основу члана 49. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“
(у даљем текст РНИДС), Управни одбор РНИДС-а на седници од 11. 3. 2020. године
донео је следећу:

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА И СПОНЗОРСТАВА

Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и поступак за доделу донација и спонзорстава од
стране РНИДС-а.
У смислу овог правилника под донацијама се подразумевају бестеретна давања
корисницима донацијама, док се под спонзорствима подразумевају давања код којих
постоји противуслуга или давање од стране корисника спонзорства.

Надлежност за одлучивање
Члан 2.
Одлучивање о донацијама и спонзорствима је у надлежности Управног одбора.
УО одлучује о захтевима за донације и спонзорства према динамици коју утврди, а не
чешће од четири пута годишње.

Услови
Члан 3.
Субјект који захтева спонзорисање доставља захтев са подацима према Прилогу 1.
Субјект који тражи донацију доставља Управном одбору молбу за донацијом са
подацима према Прилогу 2.
Одлуку о донацији или спонзорству доноси Управни одбор, у складу са овим
Правилником и у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.
Одлука садржи и услове реализације, начин праћења реализације и извештавање.
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По доношењу одлуке о донацији или спонзорству, директор са корисником донације или
спонзорства закључује уговор којим се уређују ближи услови реализације и други битни
елементи.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 4.
Ближи услови и поступак су уређени у прилозима 1 и 2 овог Правилника и чине његов
саставни део.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на веб сајту
РНИДС-а.

У Београду,
11. 3. 2020.

Зоран Перовић
Председник УО
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Прилог 1 – Спонзорства
Спонзорисати се могу:
 Догађаји посвећени популаризацији интернета (предавања, конференције,
такмичења у изради апликација, итд.)
 Друге активности по оцени РНИДС-а

Елиминациони критеријуми
Према елиминационим критеријумима, пријава се одбацује уколико није испуњено
следеће:
1. Подносилац пријаве је правно лице или предузетник са седиштем у
Републици Србији
2. Основано је најмање две године пре подношења пријаве
3. Успешно је реализовао бар једну сличну релевантну активност у
последње две године

Начин реализације
Јавни конкурс који је стално отворен за спонзорства објављује се на сајту РНИДС-а и
друштвеним мрежама.
Пријаве прикупља канцеларија РНИДС-а. Све пријаве које не испуњавају критеријуме за
спонзорство се одбацују, а може се тражити допуна документације да би се испунили
критеријуми.
По обради и структурирању, пријаве се достављају УО на одлучивање. УО ће
одлучивати 4 пута годишње, на крају сваког квартала, о свим пристиглим пријавама.
РНИДС утврђује методологију према којој врши оцену поднетих пријава за спонзорство.

Спонзорисана активност
Пријава за спонзорство садржи најмање оне податке који се траже у формулару за
пријаву који је доступан на сајту РНИДС-а.
Теме треба да буду у вези са следећим циљевима:






Утицај интернет технологија на развој пословања
Електронска трговина
Дигитална трансформација
Информациона безбедност
Брендови на интернету
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Решавање доменских спорова
Заштита података о личности и интернет
Интернет технологије у образовању
Дигитални маркетинг и медији

Циљне групе (посетиоци скупова, гледаоци, читаоци):









Привреда (микро и мала предузећа и предузетници)
Овлашћени регистри, хостинг провајдери и остали пружаоци интернет услуга
IT стручна јавност и интернет заједнице (WP, Joomla, Drupal,...)
Финансијске институције
Државне институције
Медији
Образовни кадар
Студенти и ученици средњих школа

Извештавање
Корисник спонзорства је обавезан да достави извештај РНИДС-у у року од месец дана
од одржавања, односно реализовања спонзорисане активности достављањем најмање
оних података који су садржани у формулару за ову намену, који је доступан на сајту
РНИДС-а.
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Прилог 2 – Донације
За донацију могу да аплицирају:
 основне, средње школе и предшколске установе које имају реалну потребу за
донацијом
 произвођачи веб апликација које су доказано корисне деци, старима, болеснима
 посебно талентована деца која учествују на међународним такмичењима
 институције или појединци ангажовани на пословима отклањања последица
елементарних непогода, друге установе и удружења, али за донирање средстава
из области деловања РНИДС-а

Начин реализације
Молбе за донације се шаљу попуњавањем модела молбе који је модел доступан на
РНИДС-овом веб сајту.
Пријаве ће прикупљати канцеларија РНИДС-а, потом обрадити и структуирати пријаве и
доставити УО на одлучивање. Све молбе које не испуњавају потребне услове се
одбацују, а може се тражити допуна документације да би се ти услови испунили.
УО ће одлучивати 4 пута годишње, на крају сваког квартала, о свим пристиглим
пријавама.
РНИДС утврђује методологију према којој одлучује о додели донација.
Примери донација:







Средства за образовање (уџбеници, књиге, рачунари, телефони и др.)
Дигитализација ученичких радова (цртежа, поезије, прозних радова и др.)
Израда веб апликација за помоћ деци и старима
Израда веб апликација за помоћ при лечењу зависности
Увођење интернета у школама без интернет прикључка
Новчана средства за учествовање на међународним такмичењима (путни
трошкови и др.)
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