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Увод 

У другом кватралу 2012. године РНИДС је био изузетно активан. Сви циљеви Управног одбора 

за други квартал 2012. године су остварени. 

И поред интензивног улагања у остварење Плана и програма рада Управног одбора ликвидност 

и солвентност Фондације је наставила да јача. 

Продаја назива домена је била око 5% изнад планиране, односно око 12% већа него у истом 

периоду прошле године. 

Најважнија активност везана је за Конференцију суоснивача, за коју су припремљени и од ње 

усвојени извештај за 2011. годину и нови статут Фондације.  

РНИДС је успешно прошао прву ревизију споразума са Министарством за културу, медије и 

информационо друштво, које је потврдило да је РНИДС испунио све услове из споразума, чиме 

је држава наставила да пружа подршку делегацији ccTLD РНИДС-у. Следећа ревизија је у јуну 

2015. године. 

Настављен је интензиван рад на унапређењу софтвера за регистрацију домена. Поред 

завршетка израде документације за постојећи софтвер и дефинисања функционалних захтева 

од стране радне групе Управног одбора, канцеларија је ступила у контакт са више светских 

регистара и извршила увид у њихова решења. Овај процес се наставља расписивањем 

конкурса за пројектанта у току јула. 

Инфраструктура је битно побољшана у другом кварталу: инсталирани су мрежни заштитни 

уређаји, као и додатни дискови и додатна меморија на серверима. 

У другом кварталу је, такође,  довршена реконструкција канцеларије и прерасподела простора 

по секторима. 

Делегација РНИДС учествовала је на конференцији Ајкан (ICANN) у Прагу где су остварени 

важни контакти за будуће пројекте увођења резервних ДНС сервера, софтвера за регистрацију 

назива домена и DNSSEC-а. РНИДС је такође активно учетвовао у раду Internet Governance 

Forum догађаја, било директним било даљинским присуством. 

Уочени су и неки пропусти у функционисању канцеларије, посебно на релацији са Овлашћеним 

регистрима и суоснивачима. Измењене су неке процедуре, а такође је и припремљен план 

корективних мера које би требало да се примене у трећем кварталу, пре свега кроз 

реорганизацију веб презентације и усмереније коришћење листа електронске поште. 

 

 

 

 

 

 

  



Извештај о раду Фондације РНИДС за II квартал 2012. године 

 

2 

Сeктoр ИКT услугa 

Дoступнoст сeрвисa 

Toкoм другог квaртaлa 2012. гoдинe није било неовлашћеног приступа системима. Током овог 

периода дошло је до планског прекида рада WHOIS сервиса у трајању мањем од 5 минута ради 

замене меморије на серверу. Доступност ДНС сервиса и регистрације домена била је 100%. 

Доступност сервиса током II квартала 2012. године 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 

ДНС сервис Без прекида 100% 

Регистрација домена Без прекида 100% 

Продужење регистрације 
домена 

Без прекида 100% 

Генерисање зонских фајлова 
и копирање на ДНС 

Без прекида 100% 

Брисање истеклих домена Без прекида 100% 

Трансфери домена Без прекида 100% 

Промена регистранта домена Без прекида 100% 

Обавештавање корисника о 
истицању домена 

Без Прекида 100% 

WHOIS сервис Прекид од 5 минута приликом 
додавања меморије 

99,99% 

Евиденција уплата Без прекида 100% 

Генерисање рачуна Без прекида 100% 

 

Регистрација домена 

Oбaвљeнe су припрeмe за почетак слободне регистрације .срб домена. Пуштени су у рад 

сeрвиси у тест окружењу тако да Овлашћени регистри могу да прилагоде своје апликације 

реалном систему који ће бити у употреби од 1. августа 2012.   

У другом квaртaлу je рeгистрoвaнo 656 .срб дoмeнa и 4667 .rs док је у овом периоду обновљено 

12294 .rs домена. Доњи графикон показује тренд броја домена у другом кварталу 

(обнова+нови). 
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За 2009. и 2010. бележен је пад у периоду април-мај, а затим стагнација у периоду мај-јун. 

Током 2011. и 2012. пад броја регистрованих домена у периоду април-мај је незнатан, али је 

зато значајан у периоду мај-јун. Даља анализа би требало да покаже да ли је ово сезонска 

појава, која би захтевала промену у маркетинг стратегији или је дошло до природног засићења 

броја домена. 

У другом кварталу прихваћено је 369 аванса за домене, урађене су 2 провере техничке 

оспособљености ОР-ова. Током квартала верификовано је 205 захтева за промену регистранта, 

од чега 188 захтева за промену регистранта .rs домена, 14 захтева за промену регистранта 

.co.rs и 3 захтева за промену регистранта .срб домена. Такође, извршено је три промене 

регистранта пакета домена .rs+.co.rs. 

У овом периоду укупно је верификовано 1164 трансфера, од чега је интервенција РНИДСа била 

неопходна у 211 трансфера са ОР-а на новог ОР-а.  Одобрено је и извршено 26 захтева за 

измену грешке у називу регистранта, као и 10 захтева за сторнирање заштите од WHOIS-a.  

Последњег дана јуна месеца примљен је захтев за упућивање домена tehnomania.rs на 

арбитражу, што је и спроведено уз консултације са правном службом. 

У овом периоду планиран је раст регистрације броја .rs домена од 7%, а регистровано је 12% 

више домена више него у 2011. што је чак 5% више од планираног раста. 

 

 

Број регистрације .срб домена се након првог квартала стабилизовао на око 200 домена 

месечно, али се очекује пораст овог броја након 1. августа када буде почела слободна 

регистрација. 

Софтвер за регистрацију домена 

Радна група за унапређење апликације за регистрацију домена је завршила рад и извештај 

предала Управном одбору РНИДС-а. Такође, ITBiz је завршио документацију која садржи 

функционалну и техничку спецификацију постојећег софтвера за регистрацију. 
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У току је припрема конкурсне документације за избор пројектанта који ће на основу ова два 

документа (извештај радне групе и функционалну и техничку спецификацију постојећег 

софтвера) до краја септембра израдити пројекат новог софтвера за регистрацију домена, а да 

се до краја октобра уради анализа могућности дораде постојећег софтвера према пројекту, 

односно усаглашеност комерцијално доступних софтвера захтевима пројекта, када би се 

расписао јавни позив за реализацију пројекта. 

Унaпрeђeњe хaрдвeрa  

У овом кварталу окончана je нaбaвкa заштитних мрежних уређаја (firewall) кojимa ће безбедност 

система бити пoдигнута нa виши ниво. Један од набављених уређаја је већ инсталиран у 

канцеларији РНИДС-а, а у току је инсталација на обе локације (АбсолутОК и ЕТФ) где се налази 

опрема на којој су сви кључни сервиси РНИДС-а. Инсталацијом два преостала уређаја знатно 

ће бити смањена могућност успешних напада на кључне сервисе РНИДС-а. 

Такође су набављени нови дискови велике брзине тако да је повећан капацитет система за 

похрањивање података на серверима у АбсолутОК дата центру. Набављена је и додатна 

меморија за 4 физичка сервера који раде у виртуелном окружењу тако да је сада могуће 

остварити несметано пребацивање свих сервиса у случају отказа било ког сервера из 

виртуелне групе.  

Услуга секундарних ДНС сервиса 

Током јуна припремљен је Јавни конкурс за избор понуђача за пружање услуге секундарног 

DNS сервиса. У складу са одлуком УО и Директора РНИДС-а, 22. јуна 2012. објављен је јавни 

позив потенцијалним поњуђачима да упуте захтев за достављање конкурсне документације. 

Обзиром да је конкурсом захтевано глобално присуство DNS сервиса, конкурсна документација 

је сачињена само на енглеском језику и осим на Web странама РНИДС-а, објављена је и на 

Web страни CENTR-a. Такође, обавештење је послато и на две маилинг листе CENTR-a. До 1. 

јула примљено је 8 захтева за достављање документације, укључујући и највеће даваоце 

услуга у овој области у свету. 

Радионица за DNSSEC 

Радионица о DNSSEC одржана је 16. i 17. мaja у хoтeлу Moсквa. Присуствовало је  31 

полазника. Teхнички рaдиoницa je прoшлa бeз икaквих пoтeшкoћa, a сaми прeдaвaчи су 

oцeњeни дoбрим oцeнaмa кao и цeлoкупнa рaдиoницa.  

Пoрeд лoгистичкe припрeмe рaдиoницe, урaђeнa je и припрeмa тeкстoвa и видeo мaтeриjaлa дa 

би сe aнимирaлa ИT jaвнoст у Србиjи (нaписaнa су двa тeкстa, крaћи кao вeст и дужи кao White 

paper, прeмa кoмe су нoвинaри припрeмaли питaњa и писaли свoje тeкстoвe зa нoвинe). Курсoр 

TВ je снимиo интeрвjу прeд рaдиoницу (eмитoвaн нa Б92 Инфo нeкoликo дaнa прe рaдиoницe) a 

зaтим и интeрвjу сa нeкoликo учeсникa и прeдaвaчимa нaкoн рaдиoницe. 

Поред тога објављена су и два текста као интервјуи у часописима Интернет огледало и Свет 

компјутера 

Дата центри 

У дата центрима је редовно рађен преглед и прављење резервних копија како на диск тако и на 

траке. Повећана је количина радне меморије на 4 пута по 64гб радне меморије чиме се постиже 

да без компримовања садржаја сваки од сервера у пару може да преузме комплетну улогу 

сервера поред себе и да настави са радом у случају отказа. 
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Сервер за који је закачен снимач на траке је имао отказ једне меморије (један модул од 2гб) који 

је земењен у гарантном року без прекида рада и све враћено у првобитно стање. 

Пoмoћни сoфтвeр 

Покушај да се у сарадњи са Algotech-ом TiCat апликација (тикетинг софтвер) функционално 

прилагоди потребама РНИДС-а нису успели, тако да је одлучено да се за ову сврху пронађе 

друго решење. Размотрена су неки комерцијални пакети, али одлука још увек није донета. 

Рад са ОР-овима 

У другом кварталу 2012. тeхничку пoмoћ зaтрaжилo 5 oвлaшћeних рeгистрa. У главном су 

прoблeми били вeзaни зa IPSec пoвeзивaњe сa РсРeг сoфтвeрoм зa рeгистрaциjу и у једном 

случају јавни WHOIS сервис. 

Пoслoви у кaнцeлaриjи 

Завршена је инсталација firewall уређаја у канцеларији, али је због проблема са антеном 

Ориона, која је постављена на крову зграде, одложен прелазак на rnids.rs домен. Планирано је 

да се постојећи радио линк замени оптичким линком, већег капацитета, који ће омогућити 

квалитетнију VPN везу са дата центрима.  
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Сектор за опште и правне послове 

Општи правни послови 

На почетку овог квартала извршено оцењивање унутар сектора за рад у првом кварталу 2012. 
године, састављен извештај о раду за први квартал 2012. године и извршено је утврђивање 
резултата анонимне анкете о међусобној евалуацији запослених. У вези са тим састављена је 
одлука о стимулацији по основу резултата рада сходно Правилнику о оцењивању рада 
запослених по основу резултата рада.  
 
Овлашћеном регистру Беотелнет пружена асистенција и савет у вези превазилажења проблема 
насталог услед блокаде њиховог рачуна, након чега је спремљена документација за почетак 
рада новог овлашћеног регистра који је привремено преузео део послова у вези регистрација 
националних домена од стране Беотелнет-а. 
 
Вршена је припрема и овера пред органом овере документације за упис промена пред АПР-ом 
као надлежним регистром. Ту спадају: иступање Југодате, приступање СББ-а, брисање 
Института Михајло Пупин, Yubc system и РЕО, упис новог Статута и упис заступника Фондације.  
 
У сарадњи са ASEE уложен је значајан напор у циљу уступања лизинга службеног возила овој 
компанији. Међутим, одуговлачење поступка и коначно постављање неповољних услова од 
стране Hyppo leasing-а резултирало je тиме да се одустало од уступања лизинга. За сада ће 
РНИДС користити службено возилo, са перспективом његове продаје, уколико се укаже прилика 
да се изврши продаја, а да РНИДС не претрпи губитке. Ради његове употребе извршен је 
технички преглед, неопходне поправке, као и регистрација. 
 
Поступак укњижбе ходника пословног простора је у току, орган локалне самоуправе је затражио 
да се достави главни пројекат у три примерка. Тренутно се врши прибављање понуда и 
спроводи набавка услуга архитекте.  
 
У вези расписаног конкурса за директора РНИДС-а, извршена правна анализа и достављено 
мишљење Управном одбору у вези примедби Ненада Маринковића у вези конкурса за избор 
директора РНИДС-а. Састављен допис кандидатима за директора у вези одлагања конкурса за 
избор директора и обавештење кандидату Ненаду Маринковићу у вези питања која је поставио. 
 
Дати предлози и сугестије на предлог Годишњег извештаја у делу који се односи на опште и 
правне послове. Учествовано је у припреми ребаланса Финансијског плана за 2012. годину и 
дати предлози потребних средстава за послове сектора опших и правних послова. 
 
Извршена анализа предлога да се закључи издавачки уговор у вези издавања „ИКТ билтена“. 
Закључено је да се предложени модел сарадње не уклапа у правну форму издавачког уговора, 
те је закључен уговор о спонзорству уз обавезу корисника спонзорства да РНИДС наведе као 
једног од издавача. 
 
Одржано више састанака са удружењем ИТ ревизор у вези одржавања скупа у њиховој 
организацији на тему предлога регулативе из области деловања овог удружења. 
 
Припремљено више уговора о делу за спољне сараднике РНИДС-а у чланове радних група и 
комисија за набавке. Састављени уговори са члановима УО који су усклађени са новим 
Статутом.  
 
Присуствовано на семинару у вези Закона о спречавању прања новца. 
 
Састављене прве верзије измењених пословника УО и Конференције суоснивача и одржан 
састанак са консултантима из КПМГ у вези израде Пословника УО и Конференције суоснивача, 
нацрти оба документа су достављена радној групи за статутарна питања. 
 
Послат допис Алготех-у којим се иницира раскид уговора о одржавању од кад почиње да тече 
рок од 30 дана након чега ће им бити упућен допис којим се изјављује раскид уговора. 
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Састављен је нови предлог правилника о финансирању пројеката, који је усаглашен са 
сектором за развој пословања који се бави реализацијом финансирања пројеката. 
 
Закључен уговор са ЕТФ-ом као у циљу реализације заједничког развојног пројекта РНИДС-а и 
ЕТФ-а који за предмет има тестирање DNS-а и стабилност интернет домена. 

 
Састављање решења о коришћењу годишњих одмора запослених и вођење евиденције о томе,  
као и друга питања из области радних односа. 

Извештавање према Споразуму са МТИД 

Прикупљени и уз допис послати Министарству културе извештаји који се односе нa обавезе 
РНИДС-а у вези извештавања према Споразуму са МТИД. РНИДС је примио од Министарства 
културе информисања и информационог друштва допис којим се констатује пријем дописа са 
извештајима и којим се потврђује да је РНИДС испунио своје обавезе преузете Споразумом са 
МТИД, а које се односе на периодично извештавање. 
 
Министарству културе, информисања и информационог друштва достављени су, у складу са 
Споразумом о сарадњу, мишљење КПМГ о оцени корпоративног управљања у РНИДС-у, 
извештај ЕТФ-а о доступности ДНС сервиса РНИДС-а, као и извештај о предмету стања 
безбедности информационог система РНИДС-а, који је саставио консултант Радуле Шошкић 
GISSP, GPEN.  

Послови обављени за потребе УО и Конференције суоснивача 

У овом кварталу одржано је девет седница УО на којима је донето више значајних одлука. У 
циљу припрема за редовну седницу Конференције суоснивача усвојени су Финансијски 
извештај и извештај независног ревизора за 2011. годину. Састављен је извештај о раду УО који 
обухвата период од маја 2011. до маја 2012. године. Извештај је структуиран према битним 
темама којима се УО бавио током периода о ком се извештава. Усвојена је коначна верзија 
предлога Статута РНИДС-а. Покренут је поступак набавке DNS сервиса и одређене су 
делегације за скупове у другом кварталу 2012. године. Донета је Одлука о  начину давања на 
увид пословне документације РНИДС-а  овлашћеним  представницима суоснивача РНИДС-а 
којом је утврђена процедура у складу са којом овлашћени представници суоснивача могу да 
изврше увид у пословну документацију РНИДС-а. Ангажовање вд директора је продужено за 
још шест месеци и утврђен је опис послова за директора РНИДС-а као и рок у ком могу 
кандидати за директора да достављају своје пријаве. У овом кварталу радна група за 
унапређење софтвера за регистрацију домена је завршила свој рад и покренут је поступак 
набавке услуге израде пројектног решења за овај софтвер. 
 
На редовној седницу Конференције суоснивача донет је нови Статут РНИДС-а, усвојени 
финансијски извештаји, као и извештај УО и директора. 

 
Редовни послови за потребе УО и Конференције суоснивача огледају се у:  
 

 Припремама и редакцији предлога и нацрта аката и других материјала пре седнице 

 Присуство на седници и учествовање у раду 

 Састављање записника по одржаној седници и редакција донетих аката 

Израда нацрта новог Статута РНИДС-а 

Са консултантима из КПМГ састављена је иницијална верзија нацрта Статута у коју су унети 
правни институти који су претходно, као потребни, презентовани од стране КПМГ, као што су 
Статутарна комисија, Интерни ревизор и др. Поред тога унапређене су дефиниције које су се у 
пракси показале као недовољно јасне и регулисана питања за које су постојале правне 
празнине. Унапређена је структура чланова и избегло се постојање великог броја ставова у 
једном члану, како је до сада било, тиме се добило на лакшем праћењу одредби Статута.  

 
У сарадњи сарадњи CENTR секретаријатом постављена је анкета на тему корпоративног 
управљања у регистрима. Након што је истекао рок за попуњавање анкете на CENTR сајту, 
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табела са великим бројем одговора је достављена Радној групи за статутарна питања и 
консултантима из КПМГ. 

 
Након одржаног састанка са консултантима извршена је корекција и редакција иницијалног 
нацрта, која је након анализе од стране КПМГ-а, достављена радној групи за статутарна 
питања. Радна група је унела у нацрт измене које предлаже и након извршене правно-техничке 
редакције, доставила такав нацрт УО. Након што је УО усвојио достављени нацрт, као 
материјал за предстојећу седницу нацрт Статута је достављен Конференцији суоснивача. 
Конференција суоснивача је усвојила нови Статут на седници одржаној 26. маја 2012. године. 

Ванредна ревизија пословања у 2011. години 

За потребе обављања ванредне ревизије пословања у 2011. годину, у смислу усклађености 
спроведених набавки са Правилником о располагању финансијским средствима и спровођењу 
поступка набавки припремљена је и стављена на располагање ревизору потребна пословна 
документација. Након достављања извештаја, ревизору су достављене примедбе. По 
достављеним примедбама, ревизор је послао РНИДС-а табелу са спроведеним набавкама и 
празним пољима за уношење података о документацији за спроведене набавке. Канцеларија је 
попунила достављену табелу и ревизору послала тражене податке. Коначан извештај ревизора 
је достављен Управном одбору.  

Набавке 

Извршена је набавка firewall система за опрему на којој су инсталирани базни сервиси РНИДС-
а, као и за опрему која се користи за потребе канцеларије. Уговори са оба понуђача ових 
добара су потписани. Спроведена набавка сториџ система. 
 
Извршена набавка годишњег путног осигурања за чланове делегација који најчешће путују уз 
путно осигурање за директора за цео свет из које је добијена sim картица за телефонирање у 
ромингу по врло повољним условима. 
 
Покренут поступак набавке услуге интернета путем оптичке инфраструктуре. 
 
Покренут је поступак набавке услуге израде интернет презентације РНИДС-а и састављен 
модел уговора за ову набавку. 
 
Припремљена документација за набавку аутоматског издавања рачуна за овлашћене регистре. 
 
Припремљена документација и објављен позив за набавку услуга ревизије финансијских 
извештаја за наредне три године. 

Активности у оквиру CENTR и ICANN и других организација 

Дат одговор на упит Естонског регистра у вези односа закона о заштити конкуренције и 
положаја националних регистара на тржишту, као и у вези резервних средстава за 
континуирано функционисање система. 

 
Учествовано на два телефонска састанка у својству члана радне групе ICANN IDN-PDP2 која 
има задатак да предложи промену Статута ICANN-a у смислу проналажења модела за учешће 
IDN регистара у оквиру ccNSO. 

 
Дат одговор на анкету CENTR у вези обрисаних и „закључаних“ домена као и на две анкете на 
CENTR сајту које је иницирао холандски регистар. 
 
Учествовано на CENTR Admin i Legal workshops у Франкфурту током прве недеље јуна, 
извештај са ових скупова је претходно достављен. 
 
Учествовано на скупу учешће на даљину на Европском дијалогу о управљању интернетом на 
тему ”Права интелектуалне својине у дигиталном окружењу” који је одржан 14. јуна 2012. у 
РАТЕЛ-у. 
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Учествовано на скупу IEEE HPSR 2012 на ком је додељена плакета РНИДС-у за подршку овом 
скупу. 

Представљање РНИДС-а у јавности 

У сарадњи са сектором за развој пословања и ПР агенцијом Блинк написан је ауторски текст на 
тему решавања спорова у вези регистрације националних домена, са освртом на почетак 
слободне регистрације .срб домена. 
 
За потребе базе Параграф нет, са којим РНИДС има квалитетну сарадњу приређен је извод из 
објављених арбитражних одлука у вези решавања спорова поводом .rs домена. На име тога 
остварено је право на бесплатну годишњу лиценцу за коришћење ове базе чија је вредност око 
40.000,00 динара. Инг про база је уступљена финансијском сектору на коришћење, а који има 
реалну потребу за коришћењем базе прописа. 
 

Општи послови 

Текуће набавке 

― Месечна набавка воде 
― Месечна набавка за кафе апарат 
― Месечна набавка материјала за одржавање просторија 
― Месечна набавка по тачки 7.9 (послужење за потребе РНИДС-а) 
― Набавка канцеларијског материјала  (папир, налози за путовања, регистартори и др.) 

 
Извршена је набавка новог канцеларијског намештаја за потребе функционисања канцеларије: 
3 канцеларијска стола и трпезаријски сто. Након плаћања по предрачунима извршена је 
достава и монтажа. 
 
Извршена је набавка нове канцеларијске опреме: резач папира, нове налепнице за канцеларије, 
чивилук. Након извршеног плаћања опрема је достављена и монтирана. 

Извршена је набавка кетеринга и пића поводом  редовне седнице Конференције суоснивача. 

Извршена је набавка визиткарата за Жарка Кецића. 

Извршена је набавка и активација картице за евидентирање улазака и откључавање за Жарка 
Кецића. 

Извршена је набавка  5 ISBN бројева за потребе издавања монографских публикација. 

Службена путовања 

За потребе службених путовања у Франкфурт, Стокхолм и Праг извршене су резервације и 
набавке авионских карата, хотелског смештаја и путног осигурања и све је одштампано и 
комплетирано предато пред путовања. 

Издавање авансних рачуна, коначних и рачуна за годишње накнаде 

Свакодневно штампање авансних рачуна: сортирање, оверавање и паковање за слање поштом. 
 
Месечна припрема и штампање коначних рачуна уз оверавање и паковање за слање поштом 
сваког првог у месецу. 

Издавање предрачуна и рачуна за годишње накнаде по уплати истих и припремање за слање 
поштом. 

Протоколи за исплату – ПЗИ 

Попуњавање нових и прослеђивање по секторима, као и пријем завршних предмета за 
архивирање, ажурирање финансијског деловодника и скенирање. 
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До краја јуна издато 300 протокола и сви су заједно са пратећом документацијом скенирани и 
архивирани по броју предмета. 

Скенирање документације и чување у електронској бази 

Скенирање уговора, одлука и остале документације и њихово чување по бројевима којим су 
заведени у улазну књигу. 

Остали општи и  административни послови 

― Пријем и завођење пристигле документације, припрема одлука , пословна комуникација, 
пријем странака 

― Припремљен предлог за ребаланс Финансијског плана по тачкама 7.2.1, 7.2.2, 7.2.5, 
7.7.1 и 7.9 као и за предстојећа путовања до краја године 

― Обављање послова предаје документације пред Пореском управом и АПР-ом 
― Комуникација са пружаоцем услуге ради сервисирања апарата за воду и сервисирања 

штампача 

― Извршена обнова каско полисе  
― Преузето овлашћење за регистрацију возила 
― Допуњен списак и урађен анекс за осигурање запослених 
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Сектор за развој пословања 

Рaзвoj пoслoвaњa 

Настављена је разрада идеје о сарадњи са мобилним операторима и креирања њихових 

корисничких пакета у оквиру којих би физичким лицима додељивани национални интернет 

домени и поддомени(.rs, in.rs, .срб, од.срб и њихове комбинације у различитим опцијама). 

Пошто сами домени нису занимљиви крајњим корисницима, разрадили смо идеју да им 

мобилни оператори понуде веб сајт који би, осим повезивања са корисниковим профилима на 

свим друштвеним мрежама, омогућио и једноставно повлачење одређених информација са 

Facebook-а и LinkedIn-а, као и CV темплејта са Инфостуд сајта и да онда омогући једноставно 

креирање CV-а на основу изабраних информација. Осим чињенице да би кориснички интерфејс 

био на српском (што би за одређени део корисника представљало компаративну предност), ове 

опције би могле да буду интересантне индивидуалним корисницима Интернета и могле би да 

направе разлику поседовања таквог сајта у односу на поседовање Facebook профила.  

Таква понуда би имала додатну корист и за мобилне операторе – у време кад свако врло брзо 

може да промени мобилног оператора, овакав сајт га може везати, јер одласком од оператора, 

корисник може да „понесе“ сајт са собом (домен је његов), али не и функционалности тог сајта. 

Без site builder-а који стоји у позадини (а у власништву је оператора), корисник не може 

једноставно да мења садржај сајта (што му је једна од основних предности). Губитак 

функционалности сајта може да буде још један добар разлог останка код постојећег оператора. 

Обављени су додатни разговори са Телекомом, у различитом саставу, али је због 

реорганизације у Телекому, изостао састанак са Натали Делић, која је све до краја јуна била 

директор Сектора за развој услуга за резиденцијалне кориснике и директно надлежна за 

пројекат који смо им понудили. Сви састанци су одложени док се ситуација не разреши. 

Са Теленором су одржана два састанка – са тимом за резиденцијалне кориснике и, по 

препоруци првог тима, са тимом који се бави бизнис услугама и хостингом. Оба састанка су 

прошла у потпуном разумевању идеје, а други је био необично кратак и ефикасан, јер су они 

већ започели да раде на сличном пројекту и имају потпуно исти приступ проблему и начин 

размишљања као и ми. За очекивати је да ту још и најбрже дође до неког позитивног помака. 

Обављен је и разговор са директором дигиталног дела Executive Group, агенције која ради за 

Vip. Начелно, идеја му се допала и пренеће је свом клијенту. Међутим, агенција неће бити у 

прилици да о томе прича са својим клијентом пре јула, тако да пре септембра не треба 

очекивати састанак са представницима Vip-а.  

Процена је да ће преговори са мобилним операторима бити дуготрајни, јер су у питању велике 

компаније са комплексном структуром, па је тешко доћи до праве особе у маркетиншкој 

хијерархији, а и онда је дуг пут до ставке у њиховом бизнис плану и буџету. 

На предлог агенције Direct Media, извршни директор за развој пословања је контактирао 

YellowPages са циљем да преко њих таргетира предузетнике и мала предузећа, са којима су 

YellowPages, по природи свог посла, у директном контакту. С обзиром на чињеницу да су они од 

недавно почели својим клијентима да нуде и израду веб сајтова, разговори су проширени и на 

тему регистрације домена, што би YellowPages омогућило комплетно заокруживање властите 

понуде. Разговори су успешно завршени, они су већ уплатили 200 домен-година и кренули у 

процес како би постали наш овлашћени регистар. Обзиром на њихове контакте са 

предузетницима и малим предузећима, реално је очекивати да буду један од агилнијих ОР-ова, 

усмерен ка специфичном тржишном сегменту. 
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На конференцији Е-трговина 2012, на Палићу, ове године је укупно било преко 350 учесника, а 

више стотина их је у сваком тренутку пратило конференцију путем директног видео преноса. 

Као спонзори Конференције, били смо визуелно присутни на свим промо материјалима, на 

уласку у салу, као и у самој сали у којој се одржавао главни програм. Упркос великом кашњењу, 

велики број присутних је сачекао и пажљиво испратио излагање извршног директора за развој 

пословања, причу о доменима, брендовима и њиховој суштинској вези. Интересантно је да је 

регистрација домена у функцији заштите бренда још увек поприлична новина за пословни свет, 

а највише питања је било везано управо за права брендова на одређене домене и начин 

регулисања евентуалних спорова. 

Извршни директор за развој пословања је одржао састанак са Јованом Протићем, директором 

дигиталних издања компаније Ringer Axel Springer Srbija, и са њим договорио свеобухватнију 

сарадњу, што нам, с обзиром на рејтинг свих издања те компаније, може значајно повећати 

медијску присутност. 

Извршни директор за развој пословања је одржао састанак са првим човеком InStore магазина, 

новог часописа који се обраћа првенствено произвођачима и трговцима у FMCG сегменту. 

Њихове циљне групе су нам врло занимљиве, јер по истраживању које је прошле године 

спровео Републички завод за статистику, у категорији “Трговина на велико и мало”, 94% 

предузећа има приступ Интернету, али зато само 55,4% има свој веб сајт. Тај проценат пада до 

чак 41,2% у централној Србији. Договорено је проширење сарадње (већ су у свом 1. броју 

објавили наш чланак о значају националног интернет домена у брендирању), која ће се 

огледати и у увођењу сталне рубрике о коришћењу Интернета у пословне сврхе. Рубрику ће 

креирати аутори, међу којима ће бити и директни сарадници РНИДС-а, који ће кроз своје 

текстове, између осталог, афирмисати РНИДС и коришћење националних интернет домена. У 

плану је и сарадња на стручним скуповима који би били оријентисани ка произвођачима и 

трговцима у, нама врло интересантном, FMCG сегменту. 

На осмој CENTR-овој маркетиншкој радионици (8th CENTR Marketing Workshop) у Франкфурту, 

извршни директор за развој пословања је одржао две кратке презентације, једну у оквиру 

маркетиншке радионице, а другу за време здружене радионице са колегама из R&D-а, на којој је 

приказао стратешки приступ РНИДС-а различитим циљним групама, млађој популацији и малим 

бизнисима, грађењем партнерства са компанијама као што су мобилни оператори и 

YellowPages. 

На последњем овогодишњем семинару „Serbia Online Advertising Tour“, одржаном у Београду у 

организацији ABC Srbija, USAID и IREX Serbia, извршни директор за развој пословања је одржао 

презентацију о значају националних интернет домена у брендирању. С обзиром на врло 

позитивне коментаре, како у сали, тако и на Твитеру, излагање је, упркос специфичности 

материје, наишло на одличан пријем. 

Владимир Аранђеловић, председник Управног одбора IAB Serbia (Interactive Advertising Bureau 

Serbia), обавестио је извршног директора за развој пословања да је IAB Serbia одлучио да 

РНИДС-у обезбеди сва права придруженог члана (учешће у раду организације кроз њене 

тематске радне групе, приступ свим материјалима, networking окупљањима, попуст на учешће 

на стручним догађајима итд, а које се на годишњем нивоу плаћа 200 EUR, у динарској 

противвредности), док Конференција суоснивача не одлучи о чланству РНИДС-а у овој 

организацији. Начелно је договорено и учешће представника РНИДС-а на форуму Digital Day 

2013 (о овогодишњем Digital Day форуму се више информација може наћи на www.iab.rs/digital-

day-2012/o-forumu.326.html). 

Током јуна месеца је урађена и последња ревизија финансијског плана за 2012. 
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Вођена је редовна комуникација са носиоцима 4ПИ пројеката који су доставили извештаје и 

вршене су корекције извештаја у циљу отклањања недостатака и неправилности. Остало је још 

само да се регулише пројекат чији је носилац београдски Филолошки факултет, чији је пројекат 

завршен, али ни један извештај још није достављен. 

Креиран је предлог новог Правилника, који би требало да се примени на 4ПИ пројекте за 2012. 

годину. 

ПР и мaркeтинг aктивнoсти 

У другом кварталу су забележене укупно 103 објаве – 40 у штампаним медијима, 57 на 

Интернету, 3 радијске и 3 ТВ објаве. У априлу је забележено укупно 36 објава (11 у штампаним 

медијима, 21 на Интернету, 3 радијске и 1 ТВ објава. Покривале су 3 главне теме: ДИДС 2012, 

DNSSEC и ИДС12). У мају је забележено укупно 37 објава (8 у штампаним медијима, 27 на 

Интернету и 2 ТВ објавe, које су углавном покривале тему DNSSEC-а). У јуну је забележено 

укупно 30 објава, од тога 21 у штампаним медијима и 9 на Интернету. Објаве су покривале 

углавном тему .СРБ домена (заштита интернет бренда у оба писма и почетак слободне 

регистрације). 

 

 

 

У априлу је извршни директор за развој пословања гостовао на радио станици Студио Б, на 

тему домена и Фејсбука – зашто треба имати свој домен и свој веб сајт, и зашто Фејсбук страна 

није адекватан вид присуства на Интернету. 

Дао је и интервју порталу dobrevesti.rs, на тему ћириличких домена. 

У јуну су, у магазинима Профит и Бизнис, објављени ауторски текстови о заштити интернет 

бренда на оба писма. 

У априлу је настављена интернет кампања за .СРБ домен, слабијег интензитета, преко 

Етаргета, путем контекстуалних огласа (7.580.315 приказа, 959 кликова, са CTR=0,01%). У јуну 

су се за кампању, од комуникационих канала, користили бизнис часописи и Интернет (банер 

оглашавање преко агенције httpool – 4.455.853 приказа, 2.103 кликова, са CTR=0,05%), а 

спроведен је и BTL део кампање, у оквиру кога је израђено 300 мајица и 100 капа са обележјем 
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.СРБ домена. Комплети су послати на адресе 50-ак редакција ИТ и бизнис часописа, дневних 

новина, ТВ и радио станица, веб портала и дигиталних медија, као и на адресе 10-ак блогера. 

Поклони су добро прихваћени.  

Из приложеног графикона се види да је почетком јуна, када је почела медијска кампања,  дошло 

до благог скока у регистрацији .СРБ домена, али се очекује да ће до озбиљнијег пораста броја 

.СРБ домена доћи тек кад се приближи крај јула, односно крај повлашћеног периода у 

регистрацији домена. 

 

У јулу ће се за кампању за .СРБ домен од комуникационих канала користити и ИТ и бизнис 

часописи, као и Интернет, па су, сходно томе, припремљени различити огласи. Интернет 

кампања ће, путем контекстуалних огласа, бити реализована преко агенције Етаргет. 

Креирани су текст и оглас за промоцију .СРБ домена у дијаспори, преко Конгреса српског 

уједињења Србија и њихове електронске едиције "Понуда услуга здравственог туризма Србије" 

коју КСУ ради у сарадњи са Привредном комором Србије и Министартвом економије и 

регионалног развоја. Едиција ће бити двојезична и биће прослеђена на преко 180.000 адреса 

Срба у дијаспори, а нарезује се и на CD и биће подељена на промоцијама широм света.Такође 

је урађен и банер за промоцију .СРБ домена на сајту КСУ Београд и Sebian Unity Congress USA.  

У априлу је дата медијска подршка конференцији „Интернет дијалог Србије“, коју је 

организовала Управа за дигиталну агенду, уз нашу и помоћ ДИПЛО фондације. 

У мају је пружена медијска подршка за дводневну радионицу „Имплементација DNSSEC-a“, која 

је обезбедила завидну медијску покривеност. Да би се за тему што више заинтересовали 

стручни медији, направљен је и медијима дистрибуиран посебан документ (whitepaper) којим је 

додатно појашњена тема DNSSEC-а. Радионица је најављена крајем априла месеца, али су се 

објаве на ту тему појавиле и у мају и то у великом броју чланака. У јунском Интернет огледалу и 

јулском Свету компјутера су објављени и интервјуи са предавачима, а Интернет огледало је, у 

свом јунском броју, објавио и интервју са Александром Костадиновићем, систем 

администратором РНИДС-а. За TV Kursor су изјаве дали предавачи, Patrik Wallström и Rickard 

Bellgrim, а снимљене су и изјаве 3 учесника семинара. Поред чланака у штампаним издањима 

ИТ магазина, текстови су се појавили и у дневним новинама, као и на већем броју веб портала, 

што нас је уверило да и врло стручна тема може да нађе пут до ширег спектра медија.  

Април Мај Јун 

http://www.rnids.rs/cir/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-dnssec-a--%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BDa-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86a/id/3751
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Потписан је уговор о спонзорству са Друштвом за информатику Србије, по коме је РНИДС 

постао суиздавач ИКТ Билтена. 

Завршен је пројекат примене Creative Commons лиценци на нашем сајту, постављањем свих 

неопходних текстова и линкова. 

Креиран су текст и банери за промоцију РНИДС-а у оквиру Међународног летњег академског 

курса „Dream IT Code IT“, у организацији Удружења Студената Технике Европе – Ниш (дела 

организације „Board of European Students of Technology – BEST“), чији смо један од спонзора. 

Током априла и маја је нaстaвљeн рaд нa изрaди Гoдишњeг извeштaja (Annual Report), 

прикупљен је сав материјал и направљене нове статисике, а у јуну је извештај завршен. 

Креиране су и српска и енглеска верзија и постављене на РНИДС-ов сајт, а постављена је и 

вест о томе, коју су пренели неки домаћи дигитални медији. Вест се нашла и на CENTR-овом 

сајту, на почетку ICANN-овог скупа у Прагу. 

Током априла и маја је дефинисана комплетна структура и практично сав садржај новог 

корпоративног веб сајта, а дефинисани су и технички детаљи. У јуну је дефинисана финална 

верзија модела уговора, која је, заједно са спецификацијом сајта, послата агенцијама BASE 

LINK, PUTS RAND и HAT Webtech. Агенција HAT Webtech је дала најбољу и најкомплетнију 

понуду. 

Разрађивана је идеја о обележавању рођендана Николе Тесле, у сарадњи са Музејом Николе 

Тесле и галаријом Озон. Предвиђено је више активности током недеље кад пада Теслин 

рођендан (10. јул), али ће се, због неучествовања Музеја као званичног партнера у пројекту 

„Теслина визија Интернета“, спровести само неке од планираних активности. 

Редовно је одржаван РНИДС-ов сајт и одржавана комуникација преко Фејсбук стране и Твитер 

налога. 
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Сектор финансија 

Aктивнoсти сектора 

У aприлу мeсeцу je нa дужнoст ступиo Извршни дирeктoр зa финaнсиje, a нa сaмoм пoчeтку 

извршeнo je њeгoвo увoђeњe у пoслoвнe aктивнoсти у склaду сa систeмaтизaциjoм рaдних 

мeстa и дeлeгирaним зaдaцимa. 

У тoм кoнтeксту oбaвљeнo je нeкoликo прaтeћих тeхничких рaдњи кoje сe oднoсe нa дeпoнoвaњe 

пoтписa кoд пoслoвних бaнaкa, изрaдa нaлoгa зa eлeктрoнскo плaћaњe и сличнo. 

Извршeн je нaстaвaк oрoчeњa динaрских срeдстaвa кoд JУБMEС бaнкe дaнa 19.04.2012. гoдинe 

нa рoк oд 70 дaнa (уз oствaрeн прилив oд кaмaтe зa прeтхoднo oрoчeње нa нивoу oд 125.800 

динaрa) 

Финaнсиjски сeктoр je имao aктивну улoгу и кoд изрaдe квaртaлнoг извeштaja в.д. дирeктoрa o 

рaду кaнцeлaриje у првoм квaртaлу 2012. гoдинe. 

У aприлу 2012. гoдинe зaпoчeти су инициjaтивни рaзгoвoри сa прoгрaмeримa нa двa кoлoсeкa. 

Jeдaн jeстe увoђeњe Тicаt софтвера за интерне потребе, тј. кретање протокола кроз службе 

Фондације на полуаутоматски начин. Понуда која је касније стигла је била јако неповољна па се 

од овога привремено одустало.  

Други смeр jeстe зaхтeв oд прoгрaмeрa зa aутoмaтизaциjoм слaњa aвaнсних рaчунa 

oвлaшћeним рeгистримa. У најскорије време се очекује отпочињање овог процеса, имајући у 

виду степен оствареног рада на овоме, а пре тога и адекватну понуду од стране IТ Biz-а. 

Сaчињeнo je нeкoликo зaписникa o приjeму oснoвних срeдстaвa у прeтхoднoм пeриoду. У oвoм 

мeсeцу су прeдaтe и пoрeскe приjaвe зa измeну пoдaтaкa кoд Пoрeскe упрaвe, нaстaлих услeд 

њихoвих тeхничких грeшaкa.  

Taкoђe, извршeнa je и изрaдa прeсeкa исплaтa зaпoслeнимa пo свим oснoвaмa у тoку првoг 

квaртaлa 2012. гoдинe, кaкo зa пoтрeбe oбрaчунa стимулaциje тaкo и пo зaхтeву УO. Сукцeсивнo 

извршeнa je и исплaтa oдгoвaрajућих стимулaциja. 

Финaнсиjски сeктoр je у сaрaдњи сa мaркeтингoм прeдузeo припрeму и кoнцeпт учeшћa у CENTR 

aнaлизи утицaja пojeдиних фaктoрa нa брoj рeгистрoвaних дoмeнa, рeч je o рeвизиjи и 

унaпрeђeњу прeтхoднe студиje. 

Од кључних логистичких аспеката пословања овог сектора у мају, извршене су бројне 

активности (коначно окончане) код пословних банака  усмерених ка ажурирањима депо картона, 

израде нових и продужења старих пословних картица, организације електронског плаћања и 

слично. Такође, извршено је физичко сељење сектора у нову канцеларију у оквиру пословног 

простора са свом пратећом документацијом. 

Финaнсиjски сeктoр je имao aктивну улoгу у припреми уводне речи за тачку 2 дневног реда 

Конференције суоснивача, а која се односила на усвајање финансијских извештаја за 2011. 

годину и извештаја независног ревизора о редовној ревизији финансијских извештаја Фондације 

за 2011. годину. 

Отпочете су припремне активности усмерене ка изради новог ребаланса финансијског плана за 

2012. годину, што се превасходно односи на тачке 5, 6 и 7. самог плана. 

Сaчињeнo je нeкoликo зaписникa o приjeму oснoвних срeдстaвa у прeтхoднoм пeриoду.  
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Извршни директор за финансије је учествовао у конференцијском разговору са представницима 

неколико регистара из Европе, а за потребе утврђивања концепта нове CЕNТR анализе утицаја 

пojeдиних фaктoрa нa брoj рeгистрoвaних дoмeнa. 

Обављен је читав низ консултативних разговора са представницима књиговодствене агенције 

око нове организације сарадње. Такође, правном сектору је пружена помоћ око израде јавног 

позива за обављање послова ревизије за наредни трогодишњи период.  

Неколико дана је вршена и интензивна комуникација са представницима лизинг куће, око 

калкулације откупне вредности возила узетог на лизинг. Од откупа возила и његове потоње 

продаје се доцније одустало, имајући у виду да су понуђени услови откупа били 

неприхватљиви. 

Најважнији сегмент рада у месецу јуну 2012. године јесте био израда ребаланса финансијског 

плана за 2012, уз свесрдну помоћ колега из других сектора, као и в.д. директора са којима је 

обављен велики број конструктивних састанака како би се у плану одразила сва очекивана 

кретања и развој пословања до краја године. 

Од кључних логистичких аспеката пословања овог сектора извршено је коначно преузимање 

пословних картица код Уникредит банке. Посебан осврт је сектор придавао обрачуну путних 

трошкова због повећаног обима службених путева у протеклом месецу. 

Паралелно са израдом ребаланса финансијског плана извршене су и извесне корекције у 

додељеним шифрама појединих протокола, настале као последица прецизнијег увида у 

поједине протоколе, као и последице промене шифара почетком године па су неки протоколи 

остали везани за старе шифре, а све како би извештавање у Протоку новца било што 

прецизније. 

У току месеца јуна је извршени интензивни преговори, преписке, разговори са колегама из 

банака код којих РНИДС има отворене рачуне, ау функцији новог орочења депозита коме је 

истекло претходно орочење код Уникредит банке. Због знатно лошије понуђене камате, која не 

би прелазила 2,3% на годишњем нивоу за тромесечно орочење, као и продужења орочења 

депозита код Јубмес банке по истој стопи од 3,2% и пристигле понуде од Хипо Алпе-Адрија 

банке од 4,15%, предузете су мере за пребацивање средстава и орочење дела девиза (64 

хиљаде евра) код Хипо банке. Уз то овде је потребно нагласити и да је Уникредит банка осим 

знатно ниже камате, на захтеве за понудом, као и другим позивима реаговала са знатним 

кашњењем или уопште није реаговала. 

У јуну је објављен и јавни позив за набавку услуга ревизије финансијских извештаја почевши од 

2012. године. До сада је седам ревизорских кућа показало интересовање. 

Нa свaкoднeвнoj oснoви у рeдoвнoм рoку сe извршaвajу рeдoвни пoслoви кao штo су: 

eлeктрoнскa плaћaњa пo прoтoкoлимa, кoнтрoлa aвaнснихрaчунa, прaћeњe eвидeнциje исплaтa 

и уплaтa, кoнтрoлa свих уплaтa и исплaтa, прaћeњe извoдa бaнaкa, пoслoви блaгajнe, прaћeњe 

тoкoвa нoвцa, свaкoднeвнa кooрдинaциja рaдa сa књигoвoдствeнoм aгeнциjoм, припрема 

читавог сета пратећих образаца, припрема исплате зарада и накнада по уговорима о делу, 

итд... 

Рeaлизaциja финaнсиjскoг плaнa 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 

првих шест месеци 2012. године и одговарајуће поређење са планираним величинама. 

Детаљнији приказ следи на табели испод. 
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Табела. Преглед реализације финансијског плана у динарима 

Шифрa Нaзив Плaнирaнo 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.6. 
Прeoстaлo 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje 

A Приливи 93.348.652,0 50.469.672,0 42.878.980,0 54,1% 

1 Пoслoвни 
приливи 

89.703.600,0 49.832.615,0 39.870.985,0 55,6% 

1.1 Aвaнси зa дoмeнe 88.500.000,0 49.350.285,0 39.149.715,0 55,8% 

1.2 Члaнaринa 1.121.000,0 372.000,0 749.000,0 33,2% 

1.3 Прoвeрa 
oспoсoбљeнoсти 

59.000,0 23.600,0 35.400,0 40,0% 

1.4 Oстaли пoслoвни 
приливи 

23.600,0 86.730,0 0 367,5% 

2 Oстaли приливи 236.000,0 0,0 236.000,0 0,0% 

2.1 Дoнaциje 0,0 0,0 0,0   

2.2 Приливи oд 
зajeдничких 
прojeкaтa 

0,0 0,0 0,0   

2.3 Прoдaja 
кaпитaлних дoбaрa 

0,0 0,0 0,0   

2.4 Oстaлo 236.000,0 0,0 236.000,0 0,0% 

3 Финaнсиjски 
приливи 

3.409.052,0 637.057,0 3.409.052,0 18,7% 

3.1 Кaмaтe нa oрoчeнa 
срeдствa 

1.122.272,0 637.057,0 1.122.272,0 56,8% 

3.2 Дивидeндe oд 
улaгaњa у ХOВ 

0,0 0,0 0,0   

3.3 Кaмaтe oд купaцa 
зa дoцњe у 
плaћaњу 

0,0 0,0 0,0   

3.4 Курснe рaзликe 2.286.780,0 0,0 2.286.780,0 0,0% 

3.5 Нaплaтa штeтe 0,0 0,0 0,0   

3.6 Кaпитaлнa дoбит 0,0 0,0 0,0   

3.7 ПДВ 0,0 0,0 0,0   

3.8 Oстaлo (крeдит) 0,0 0,0 0,0   

Б Oдливи 99.908.202,0 43.197.227,5 56.710.974,5 43,2% 

4 Унaпрeђeњe 
oснoвнe функциje 

19.197.000,0 6.519.631,7 12.677.368,3 34,0% 

4.1 Унaпрeђeњe 
сoфтвeрa зa 
рeгистрaциjу 
дoмeнa 

1.290.000,0 459.509,4 830.490,6 35,6% 

4.2 Увoђeњe ДНССEЦ 700.000,0 380.639,9 319.360,1 54,4% 

4.3 Увoђeњe ИПв6 300.000,0 0,0 300.000,0 0,0% 

4.4 Ћирилични дoмeн 531.000,0 210.954,1 320.045,9 39,7% 

4.5 Нaбaвкa 
Фирewaлл рeшeњa 

3.530.000,0 365.253,4 3.164.746,6 10,3% 

4.6 Нaбaвкa 
Eнтeрприсe 
сeрвeрa 

0,0 0,0 0,0   

4.7 Прoширeњe 
стoрaгe систeмa 

1.180.000,0 1.189.876,6 -9.876,6 100,8% 

4.8 Систeм зa 
извeштaвaњe из 
бaзe пoдaтaкa 

236.000,0 0,0 236.000,0 0,0% 

4.9 Teхничкa пoдршкa 6.520.000,0 2.888.075,7 3.631.924,3 44,3% 

4.10 Интeрнeт услугe 1.650.000,0 211.122,7 1.438.877,4 12,8% 

4.11 Систeм зa 
упрaвљaњe 
дoкумeнтимa 

826.000,0 0,0 826.000,0 0,0% 
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Шифрa Нaзив Плaнирaнo 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.6. 
Прeoстaлo 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje 

4.12 Бeзбeднoст 
инфoрмaциja и 
кoнтинуитeт 
пoслoвaњa 

2.434.000,0 814.200,0 1.619.800,0 33,5% 

5 Maркeтинг 13.781.764,0 6.165.538,0 7.616.226,0 44,7% 

5.1 Кoнфeрeнциje и 
скупoви 

4.907.764,0 2.930.161,9 1.977.602,1 59,7% 

5.2 Сaрaдњa сa 
мeдиjимa 

4.700.000,0 1.759.840,6 2.940.159,4 37,4% 

5.3 Maркeтинг и ПР 3.354.000,0 1.271.455,0 2.082.545,0 37,9% 

5.4 Прoширeњe 
члaнствa и 
унaпрeђeњe 
брeндa 

500.000,0 150.000,0 350.000,0 30,0% 

5.5 Oстaлo 320.000,0 54.080,5 265.919,5 16,9% 

6 Финaнсирaњe 
прojeкaтa oд 
знaчaja 

4.100.000,0 892.131,0 3.207.869,0 21,8% 

6.1 Суфинaнсирaњe 
прojeкaтa 

3.600.000,0 597.131,0 3.002.869,0 16,6% 

6.2 Стипeндиje зa 
рaдoвe нa 
фaкултeтимa 

500.000,0 295.000,0 205.000,0 59,0% 

6.3 Jaвнo oбрaзoвaњe 0,0 0,0 0,0   

6.4 Гoдишњa нaгрaдa 
РНИДС 

0,0 0,0 0,0   

6.5 Oстaлo 0,0 0,0 0,0   

7 Aдминистрaтивни 
и oпшти 
трoшкoви 

10.287.000,0 6.158.443,8 4.128.556,2 59,9% 

7.1 Прoфeсиoнaлнe 
услугe 

1.948.000,0 1.217.156,4 730.843,6 62,5% 

7.2 Tрoшкoви 
функциoнисaњa 
кaнцeлaриje 

2.765.000,0 1.887.871,9 877.128,1 68,3% 

7.3 Услугe грaдскoг и 
мeђугрaдскoг 
прeвoзa 

180.000,0 54.669,1 125.330,9 30,4% 

7.4 Кoмунaлиje 1.050.000,0 383.401,4 666.598,7 36,5% 

7.5 Кoмуникaциje 950.000,0 782.590,3 167.409,8 82,4% 

7.6 Oсигурaњe 650.000,0 521.044,7 128.955,3 80,2% 

7.7 Oдржaвaњe 
прoстoриja 

535.000,0 173.178,7 361.821,3 32,4% 

7.8 Aутoмoбили 500.000,0 291.039,8 208.960,2 58,2% 

7.9 Рeпрeзeнтaциja 250.000,0 97.625,3 152.374,8 39,1% 

7.10 Oстaлo 1.459.000,0 749.866,4 709.133,6 51,4% 

8 Зaпoслeни 27.436.000,0 10.374.557,6 17.061.442,5 37,8% 

9 Кaпитaлнa 
улaгaњa 

827.000,0 824.610,4 2.389,6 99,7% 

9.1 Нeкрeтнинe 827.000,0 824.610,4 2.389,6 99,7% 

9.2 Вoзилa 0,0 0,0 0,0   

9.3 Oпрeмa 0,0 0,0 0,0   

9.4 Нeмaтeриjaлнa 
срeдствa 

0,0 0,0 0,0   

9.5 Oстaлo 0,0 0,0 0,0   

10 Oстaли рaсхoди 13.842.370,0 6.187.042,4 7.655.327,6 44,7% 

10.1 Рaд Упрaвнoг 
oдбoрa 

7.463.720,0 1.819.762,8 5.643.957,2 24,4% 
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Шифрa Нaзив Плaнирaнo 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.6. 
Прeoстaлo 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje 

10.2 Tрoшкoви 
oдржaвaњa 
скупштинe 

1.228.650,0 134.095,7 1.094.554,3 10,9% 

10.3 Прojeкти 
прeoстaли зa 
плaћaњe из 
прeтхoдних гoдинa 

4.250.000,0 3.952.974,0 297.026,0 93,0% 

10.4 Члaнaринe и 
прeтплaтe 

400.000,0 280.210,0 119.790,0 70,1% 

10.5 Oстaлo 500.000,0 0,0 500.000,0 0,0% 

11 Финaнсиjски 
трoшкoви 

9.557.068,0 5.683.658,4 3.873.409,6 59,5% 

11.1 Бeрзaнскe услугe 
(Брoкeр, 
ЦРХOВ,…) 

36.000,0 7.993,2 28.006,8 22,2% 

11.2 Кaмaтe 0,0 0,0 0,0   

11.3 Tрoшкoви кoд 
бaнaкa 

200.000,0 42.471,9 157.528,1 21,2% 

11.4 Tрoшкoви плaтнoг 
прoмeтa 

300.000,0 14.208,7 285.791,3 4,7% 

11.5 Нeгaтивнe курснe 
рaзликe 

699.109,0 0,0 699.109,0 0,0% 

11.6 Пoрeз нa 
кaпитaлну дoбит 

0,0 0,0 0,0   

11.7 ПДВ 7.571.959,0 5.198.973,0 2.372.986,0 68,7% 

11.8 Пoрeз нa имoвину 425.000,0 375.592,7 49.407,3 88,4% 

11.9 Oстaли пoрeзи и 
дaвaњa 

125.000,0 58.627,6 66.372,4 46,9% 

11.10 Oтплaтa глaвницe 
крeдитa 

0,0 0,0 0,0   

11.11 Oстaлo 200.000,0 0,0 200.000,0 0,0% 

12 Рeзeрвa 880.000,0 391.614,2 488.385,8 44,5% 

 

На ставци 1.4 финансијског плана примећује се значајно већи степен реализације до 

31.05.2012. године у односу на планирани износ, а због одржане радионице DNSSЕC 

половином маја месеца и остварених прихода од котизације по том основу. 

Преглед финaнсиjских срeдставa 

У прилoгу je дaтo стaњe финaнсиjских срeдстaвa, oрoчeњa и хартија од вредности на дaн 

30.06.2012, пaрaлeлнo сa 31.03.2012. гoдинe. 

Табела. Преглед стања финансијских средстава у динарима 

Датум 31.03.2012 30.06.2012. 

Средњи курс евра 111,3643 115,8203 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 

ЕУР 

Текућа средства у РСД 23.798.186,53 213.696,73 21.819.635,83 188.392,15 



Извештај о раду Фондације РНИДС за II квартал 2012. године 

 

21 

Орочена средства у 

РСД 
8.000.000,00 71.836,31 8.000.000,00 69.072,52 

Укупно 31.798.186,53 285.533,03 29.819.635,83 257.464,67 

     

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 140.484,95 1.261,49 7.750.292,58 66.916,53 

Орочена средства у 

ЕУР 
13.897.245,66 124.790,85 6.949.218,00 60.000,00 

Укупно 14.037.730,61 124.489,78 14.699.510,58 126.916,53 

 

Укупно без ХОВ 45.835.917,14 414.009,19 44.519.146,41 384.381,20 

 

Нoминaлнa врeднoст ХoВ-oбвезница старе девизне штедње које су уписaнe код ЦРХОВ-а је 

41.751,00 ЕУР са доспећем 2014 и 2016.године. 

Купци и добављачи 

На табели која следи приказано је десет највећих купаца у првој половини 2012. године. 

Taбeлa. Највећи купци у првој половини 2012. године у хиљадама динара 

Рeд. бр. Дoбaвљaч Изнoс 

1 
LOOPIA DOO 10.260.234,52 

2 
EUNET DOO 8.446.640,60 

3 
ORION TELEKOM 6.221.798,98 

4 
CRI DOMAINS 5.160.259,18 

5 
VERAT DOO 3.628.251,02 

6 
NINET COMPANY doo 1.995.929,88 

7 
TELEKOM SRBIJA AD 1.578.854,16 

8 
STANCO doo 1.295.011,06 

9 
ABSOLUT OK 1.216.941,08 

10 
DREAM TECHNOLOGIES GROUP doo 1.050.427,74 

 Укупнo 40.854.348,22 

 

Дeсeт нajвeћих купaцa je у укупнoм прoмeту купaцa у првoј половини 2012. гoдинe учeствoвaлo 

сa 82,4%. 

На табели која следи приказано је десет највећих добављача у првој половини 2012. године. 
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Taбeлa. Највећи добављачи у првој половини 2012. године у хиљадама динара 

Рeд. бр. Дoбaвљaч Изнoс 

1 COMING COMPUTER ENGINEERING DOO 2.532.695,40 

2 IT BIZ SOLUTIONS 1.479.823,14 

3 LSC CONSULTING 824.610,37 

4 KPMG doo 814.200,00 

5 ENUMERO doo 655.923,25 

6 TELEKOM SRBIJA AD 623.271,03 

7 ALFANUM doo 531.000,00 

8 ETF Beograd 529.625,66 

9 MOSKVA HUTP 508.051,11 

10 Matematicka gimnazija 500.000,00 

 Укупно 8.999.199,96 

 

Дeсeт нajвeћих добављача je у укупнoм прoмeту добављача у првoј половини 2012. гoдинe 

учeствoвaлo сa 39,5%. 

Анализа периодичних финансијских извештаја 

У делу који следи дата је анализа финансијских извештаја Фондације, закључно са 30.6.2012. 

године, то јест биланса успеха у периоду 1.1.2012-30.6.2012. године и биланса стања на дан 

30.6.2012. године. Уз то су приказани и пратећи најзначајнији показатељи пословања. Такође, 

потребно је напоменути да се код ове врсте периодичних извештаја текући период (половина 

2012. године) пореди са компатибилним периодом претходне године (половина 2011. године). 

Код биланса стања се стање средстава и њихових извора на дан 30.6.2012. године пореди са 

стањем на дан 31.12.2011. године. 

У првoj тaбeли кoja слeди дaт je прикaз кључних пeрфoрмaнси пoслoвaњa у пoсмaтрaним 

врeмeнским oквиримa. 

Taбeлa. Кључни показатељи пословања у хиљадама динара 

Позиција у хиљадама динара 1. половина 2011. 1. половина 2012. 

Пословни приходи 37.423 42.319 

ЕБИТДА 12.672 5.737 

  ЕБИТДА маржа 33,9% 13,6% 

Нето резултат 8.786 3.213 

  Профитна стопа 23,5% 7,6% 

 
31.12.2011. 30.06.2012. 

Актива 107.747 115.307 

Капитал 63.800 67.011 

Нето дуг -5.709 -20.813 
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Да би се неутралисали ефекти промене девизног курса и да би се извршило поређење 

појединих позиција на следећој табели су дати горе наведени показатељи у еврима (хиљадама 

евра). За прерачун позиција биланса стања су коришћени средњи курсеви на дан 30.06.2012. 

године (1ЕУР=115,8203 РСД), на дан 31.12.2011. године (1ЕУР=104,6409 РСД) и просечни 

средњи курсеви за прву половину 2012. године  (1ЕУР=110,8826 РСД) и прву половину 2011. 

године (1ЕУР=101,8782 РСД). 

Taбeлa. Кључни показатељи пословања у хиљадама евра 

Позиција у хиљадама евра 1. половина 2011. 1. половина 2012. 

Пословни приходи 367 382 

ЕБИТДА 124 52 

ЕБИТДА маржа 33,9% 13,6% 

Нето резултат 86 29 

Профитна стопа 23,5% 7,6% 

 
31.12.2011. 30.06.2012. 

Актива 1.030 996 

Капитал 610 579 

Нето дуг -55 -180 

 

Структурa рeзултaтa je прикaзaнa нa илустрaциjи кoja слeди. 

Илустрaциja. Структурa рeзултaтa, пoрeђeњe прве половине 2011. и 2012. гoдинe, у хиљ.  динара 

 

Иако је то на први поглед контраинтуитивно, ово су веома позитивни резултати, јер одражавају 

значајну активност на остварењу Плана и програма рада Управног одбора и остварење 

планираних набавки. У 2011. години се једноставно није трошило на унапређење основне 

функције РНИДС, па су смањењем трошкова оствариване добре марже. Смањивање маржи 

одражава суштину недобитности РНИДС и показује интензивирану активност канцеларије и 

Управног одбора, а све у функцији вршења основне делатности. 
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На наредној илустрацији је приказана структура активе на дан 30.6.2012, као и 31.12.2011. 

године. 

Илустрaциja. Структура активе 

 

На наредној илустрацији је приказана структура пасиве на дан 30.6.2012, као и 31.12.2011. 

године. 

Илустрaциja. Структура пасиве 

 

Нa бaзи гoрe нaвeдeнoг билaнсa стaњa у нaстaвку je прикaзaн нeтo oбртни фoнд нa двa 

пoсмaтрaнa дaтумa, oднoснo пoрeђeњe њeгoвих eлeмeнaтa. 

Илустрaциja. Нето обртни фонд у хиљадама динара 
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Oнo штo je нajбитниja прoмeнa нa дaн 30.06.2012. гoдинe у oднoсу нa 31.12.2011. гoдинe jeстe 

мањи негативан нето обртни фонд, што упућуje нa зaкључaк o пoспeшeнoj ликвиднoсти. Нaимe, 

нa крajу 2011. гoдинe нeтo oбртни фoнд je биo нeгaтивaн у изнoсу oд 4.736 хиљaдa динaрa, дoк 

je нa крajу првoг квaртaлa негативан у изнoсу oд 1.254 хиљаде динара. И овако посматран 

негативан нето обртни фонд је последица само рачуноводствене евиденције, јер је обухватио и 

обавезе које су биле евидентиране на дан 30.6.2012. године, а плаћене 2.7.2012. године (1.7. је 

био недеља) као што су нпр обавезе по основу зарада. 

Рацио анализа 

На наредној табели су дати показатељи пословања за први квартал 2012. године (показатељи 

профитабилности, ефикасности, задужености и ликвидности. 

Taбeлa. Рацио анализа за прву половину 2012. године 

Показатељи 30.06.2011 (31.12.2011) 30.06.2012. 

Показатељи профитабилности   

ЕБИТДА маржа 33,9% 13,6% 

ЕБИТ маржа 26,4% 4,9% 

Нето профитна маржа 23,5% 7,6% 

РОА - принос на активу*   4,4% 2,9% 

РОЕ - принос на капитал* 7,6% 4,9% 

Показатељи ефикасности 

  Коефицијент обрта сталне имовине* 51% 61,8% 

Коефицијент обрта капитала* 58% 64,7% 

Показатељи задужености 

  Капитал/актива 59,2% 58,1% 

Капитал/Нето дуг -11,17 -3,2 

Нето дуг/ЕБИТДА -0,4 -3,5 

Основна средства/Дугорочни извори 1,07 1,02 

Показатељи ликвидности 

  Ликвидност 1. степена 0,13 0,43 

Ликвидност 2. степена 0,84 0,95 

Ликвидност 3. степена 0,89 0,97 
*Нaпoмeнa: Пoкaзaтeљи oзнaчeни * су зa 2011. гoдину прикaзaни нa нивoу цeлe гoдинe, подељено са два, a нe нa нивoу 

прве половине године, због доступности података. 

И поред значајних улагања у остварење Плана и програма развоја Управног одбора, што је 

изазвало умерени пад код показатеља профитабилности (о чему је већ било речи у претходном 

делу текста) дошло је до пораста ликвидности о чему сведоче растуће величине код свих 

показатеља ликвидности, као и већ наведени напредак код нето обртног фонда на крају прве 

половине 2012. године (значајно мање негативан у односу на крај 2011. године.  

Што се тиче задужености имајући у виду нулту задуженост РНИДС, као и пратећи све већи 

негативан износ нето дуга (што је врло повољно) то су и сви показатељи солвентности на врло 

високом нивоу. 

Све напред наведено, говори о значајно ефикаснијем управљању средствима Фондација, уз 

значајно поштовање постулата ликвидности, а нарочито солвентности (задужености), а све у 

функцији испуњавања основних елемената визије и мисије РНИДС од стране Управног одбора 

и Канцеларије. 
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Биланс успеха 

На следећој табели је приказан сажети биланс успеха за период 1.1.2012-30.6.2012. године.  

Taбeлa. Биланс успеха у хиљадама динара 

  Половина 2011 Половина 2012 

Пословни приходи 37.423 42.319 

Приходи од продаје 36.759 41.906 

Остали пословни приходи 664 413 

Пословни расходи 24.751 36.582 

Набавна вредност продате робе 0 0 

Трошкови материјала 447 480 

Трошкови зарада и накнада зарада 15.218 18.895 

Остали пословни расходи 9.086 17.207 

ЕБИТДА 12.672 5.737 

ЕБИТДА маржа 33,9% 13,6% 

Трошкови амортизације 2.790 3.646 

ЕБИТ 9.882 2.091 

ЕБИТ маржа 26,4% 4,9% 

Финансијски приходи 431 2.286 

Финансијски расходи 376 74 

Остали приходи 121 
 Остали расходи 250 
 Нето добитак/губитак пословања које се обуставља   -657 

ЕБТ 9.808 3.646 

Порез на добит 1.022 433 

Нето резултат 8.786 3.213 

Нето профитна стопа 23,5% 7,6% 
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Биланс стања 

На следећој табели је приказан сажети биланс стања за период на дан 30.6.2012. године.   

Taбeлa. Биланс стања у хиљадама динара 

  31.12.2011. 30.06.2012. 

Стална имовина 68.536 68.265 

Нематеријална улагања 3.114 2.624 

Некретнине, постројења и опрема 61.329 61.509 

Дугорочни финансијски пласмани 4.093 4.132 

Учешћа у капиталу 3.705 3.702 

Остали дугорочни фин. пласмани 388 430 

Обртна имовина 39.211 47.042 

Залихе 2.247 1.361 

Потраживања 895 617 

Краткорочни финансијски пласмани 29.557 23.703 

Готовински еквиваленти и готовина 5.709 20.822 

ПДВ и АВР 803 539 

Актива 107.747 115.307 

Ванбилансна актива 42 42 

Капитал 63.800 67.011 

Основни капитал 204 204 

Нереализовани добици по основу ХоВ 9 7 

Нераспоређена добит/губитак 63.587 66.800 

Дугорочна резервисања 
  Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе 43.947 48.296 

Краткорочне финансијске  обавезе 
 

9 

Обавезе из пословања 3.215 5.422 

ПДВ и ПВР 39.591 40.225 

Остале краткорочне обавезе 1.141 2.640 

Пасива 107.747 115.307 

Ванбилансна пасива 42 42 
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Извршење планова за други квартал 2012. године 

Као што је напоменуто у уводу, извршење планова у другом кварталу је било изузетно успешно. 

Сви циљеви Управног одбора за други квартал су остварени, а тамо где је било могућности 

започете су и активности из трећег квартала.  

У следећим табелама је дат преглед задатака из Плана и програма рада Управног одбора за 

2012. годину. 

Приоритети за целу годину Остварено 

Успешно стартовање и регистрација .срб домена Да 

Стварање услова за повећање броја регистрованих (и обновљених) .rs и .срб домена У току по плану 

Унапређење софтвера за регистрацију домена У току по плану 

Припрема за увођење DNSSEC У току по плану 

Усклађивање опреме и софтвера са IPv6 протоколом Примена IPv6 У току по плану 

Реализација обавеза преузетих потписивањем Споразума о сарадњи са 
Министарством за телекомуникације и информационо друштво 

Да 

 

Област Задатак за II квартал Остварено 

Инфраструктура Увођење процедура У току по плану 

Набавка меморије Да. Ванредни 
захтев 

Софтвер за регистрацију Дефинисање потребне функционалности и израда 
документације постојећег софтвера 

Да 

Побољшање постојеће функционалности Да 

Маркетинг Успешана припрема за Lаnd Rush.срб домена Да 

Међународна сарадња ЕуроДИГ Да 

Конференција ICANN Праг Да 

Развој РНИДС Квартални састанци са суоснивачима Да 

Квартални састанци са ОР Да 

Корпоративно управљање – нови статут Да 

Редовна Конференција суоснивача Да 

 

 

У Београду        в.д. директора 
12.јула, 2012. године       Бранислав Анђелић 
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