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Увод 

Трећи квартал 2012. године био је плански обележен смањеним бројем активности услед 

годишњих одмора, али су активности које су спроведене биле изузетно значајне. 

Ликвидност и солвентност Фондације је наставила да јача, а продаја назива домена је била у 

оквиру плана, односно око 11% већа него у истом периоду прошле године. Примећен је, 

међутим, већи пад обнове назива домена од очекиваног, међу којима су и називи домена 

активни више година, а што је пре свега резултат престанка рада и брисања више од 60.000 

правних субјеката из регистра. Тако је овај раст од 11% углавном резултат повећане активности 

на регистрацији нових назива домена. 

Урађена је и детаљна анализа ефеката улагања у маркетинг у дужем периоду. Закључено је да 

је у 2012. години постигнут огроман резултат у рационализацији и повећању ефикасности 

маркетинга, јер је трошак по сваком новорегистрованом називу домена пао са 757 динара у 

2010. години на 328 динара у 2012.години. 

Најважнија активност у трећем кварталу везана је за почетак слободне регистрације .срб назива 

домена, која је и у техничко-организационом и у промотивно-маркетиншком смислу прошла 

савршено. 

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

конкурс за избор пројектанта (званично проглашење у октобру), а делегације РНИДС на 

међународним скуповима наставиле су да размењују искуства са другим националним 

регистрима што ће у многоме помоћи приликом праћења рада пројектанта и оцењивања 

понуђеног решења. 

Инфраструктура је битно побољшана активацијом мрежних заштитних уређаја и стављањем 

канцеларије на домен, као и увођењем оптике до канцеларије. 

Највећи проблем који се указао у трећем кварталу је недостатак одговарајућег законског оквира 

за даље пословање РНИДС-а. Закон о рачуноводству није пратио промене у другим законима и 

у оквиру њега не постоји посебан контни оквир за недобитне организације, а министарство 

финансија није обезбедило одговарајућа ослобођења од пореза, тако да РНИДС, 

књиговодствено, послује као обична добитна фирма. Осим што се беспотребно плаћа порез на 

„добит“, ово онемугћава РНИДС да спроведе планске развојне активности и активности 

подршке Интернет заједници пошто би тиме ушао у књиговодствени пословни и укупни минус 

(иако има знатне новчане резерве од „добити“ из претходних година), а што може да буде 

веома штетно за слику о РНИДС у јавности. 

Због овога је Управни одбор морао да одложи неке планиране активности за наредну годину, а 

некима смањи обим. Међутим, улазак у књиговодствени минус је неминован у 2013. години због 

набавке новог софтвера за регистрацију и у наредном периоду ће Управни одбор и суоснивачи 

морати да поведу јаку кампању за измену законског оквира и/или образовање јавности по 

питању разлике у стварном и књиговодственом финансијском стању РНИДС. 
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Сeктoр ИКT услугa 

Доступност сервиса 

Нaзив сeрвисa Tрajaњe 

прeкидa 

Рaспoлoживoст 

ДНС сeрвис Бeз прeкидa 100% 

Рeгистрaциja дoмeнa Бeз прeкидa 100% 

Прoдужeњe рeгистрaциje дoмeнa Бeз прeкидa 100% 

Гeнeрисaњe зoнских фajлoвa и кoпирaњe нa ДНС Бeз прeкидa 100% 

Брисaњe истeклих дoмeнa Бeз прeкидa 100% 

Tрaнсфeри дoмeнa Бeз прeкидa 100% 

Прoмeнa рeгистрaнтa дoмeнa Бeз прeкидa 100% 

Oбaвeштaвaњe кoрисникa o истицaњу дoмeнa Бeз Прeкидa 100% 

WHOIS сeрвис Бeз прeкидa 100% 

Eвидeнциja уплaтa Бeз прeкидa 100% 

Гeнeрисaњe рaчунa Бeз прeкидa 100% 

Регистрација назива домена 

Током трећег квартала прихваћено је 443 аванса за називе домена и електронски послато 443 

авансна рачуна, 6 рачуна из категорије обнове чланства постојећих чланова конференције 

суоснивача и 7 рачуна из категорије нових чланова конференције суоснивача. Све наведене 

уплате су укупно износиле 23.172.851,00 динара и регистроване су као Пословни прилив.  

У катеогорији доменских трансакција, током трећег квартала, обрађено је 177 захтева за 

промену регистранта, од чега је 9 одбијено због неисправности достављене документације; 

итнервенција РНИДС-а је била неопходна у 116 трансфера назива домена, из надлежности 

једног овлашћеног регистра у надлежност другог; захтева за изменом грешке у називу 

регистранта било је 48, од чега је 7 одбијено због застарелости или неисправне документације. 

У 16 наврата затражено је сторнирање регистрације одређеног назива домена због грешке 

учињене приликом регистрације, а извршено је и 36 спајања лица на изричит захтев 

овлашћеног регистра. Измене које се односе на пакете назива домена су биле ретке, и 

забележено је свега 3 захтева за промену регистранта пакета, као и један трансфер пакета 

назива домена из надлежности једног овлашћеног регистра у надлежност другог.  
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Укупно по годинама (нови + обновљени) .rs и .срб 

Приход остварен по основу регистрације и обнове назива домена за трећи квартал износи 

19.723.584,00 динара и представља повећање од 11% у односу на 2011. годину и 23% у односу 

на 2010. годину. 

Појединачна поређења месечних прихода од регистрације и обнове назива домена, као и 

динамика раста броја обнове и нових .rs назива домена у потпуности је покривена 

пројектованим вредностима. 

Q3 2012. година

о + н обнова нови сума о + н обнова нови сума о + н обнова нови сума

co.rs. 1126 964 162 506.700 1904 1718 186 856.800 1609 1406 203 724.050

edu.rs. 62 55 7 27.900 132 117 15 59.400 147 129 18 66.150

in.rs. 146 96 50 36.500 280 135 145 70.000 287 115 172 71.750

org.rs. 183 150 33 82.350 331 301 30 148.950 335 283 52 150.750

rs. 3408 2438 970 4.600.800 4453 3383 1070 6.011.550 4411 3317 1094 5.954.850

укупно .rs 3.703 1.222 5.254.250 5.654 1.446 7.146.700 5.250 1.539 6.967.550

срб. 1135 0 1135 1.135 905 1 904 305.794 61 3 58 19023

обр.срб 29 0 29 29 5 1 4 503 3 0 3 750

орг.срб 60 0 60 60 21 0 21 519 23 0 23 5750

од.срб 78 0 78 78 18 0 18 2.259 8 0 8 2000

пр.срб 362 0 362 362 117 0 117 11.322 22 2 20 5500

укупно .срб 0 1664 1.664 2 1.064 320.397 5 112 33.023

укупно 2012. 5.255.914 7.467.097 7.000.573

укупно 2011. 4.579.950 6.499.201 6.695.500

укупно 2010. 3.729.600 5.664.851 6.587.150

јул август септембар
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У августу месецу је окончана фаза увођења .срб назива домена и започета регистрација по 

регуларним ценама (осим за власнике .rs назива домена који нису искористили право 

регистрације .срб назива домена по повлашћеној цени). Као што је и очекиваном током јула и 

августа забележен је пораст у броју новорегистрованих .срб назива домена, да би у септембру 

тај број опао за чак 89% у односу на август.  

У јулу месецу направљена је пројекција раста и броја обнове и нових .rs назива домена, као и 

прихода од обнове и нових .rs назива домена. Пројекција је за јули месец, уз незнатну корекцију 

модела, показала је висок степен поклапања са свим статистичким категоријама које се прате.  

Почетком августа месеца, конкретно 6.8. текуће године, пуштено је у експлоатацију електронско 

слање авансних рачуна путем RsReg веб сервиса, и од овог датума је одређена тестна фаза у 

трајању од 7 дана, која је успешно окончана. Обзиром да у току ових 7 дана није било 

суштинских примедби овлашћених регистара на функционисање система и нове процедуре, 

поступак је пуштен у редовну употребу.  Крајем месеца, направљена је статистика обрисаних .rs 

домена у циљу усмеравања јесење маркетинг кампање. Највећи проценат обрисаних назива 

домена је код оних регистрованих на годину дана, док се са растом броја година регистрације 

он смањује. 

Крајем септембра месеца одржан је састанак са представницима ИТ БИЗ, компаније која је 

пројектовала апликацију за регистрацију назива домена која је тренутно у употреби. Овом 

приликом је постигнут договор о имплементацији нових типова извештавања и омогућавању 

констатног приступа бази података преко тест сервера. 

Помоћ овлашћеним регистрима 

У трeћeм квaртaлу je билo 9 ситуaциja у кojимa je рeшeн прoблeм сa повезивањем нa РсРeг 

aпликaциjу. Прoблeми су били или збoг лoшe кoнфигурациje или прoблeма сa сeртификaтимa, a 

у двa случaja прoблeм je биo збoг лoшe интeрнeт вeзe нa стрaни oвлaшћeнoг рeгистрa. 

Поред тих интервенција било је и 7 контаката са трећим лицима којима је најчешће 

објашњавано шта је потребно да ураде да би разрешили своје проблеме са ДНС сервисима или 

са проблемима везаним за назив домена. 

Нoви oвлaшћeни рeгистaр „Yellow pages“ je прoшao тeхничкe кoнтрoлe успeшнo, прикључeн je 

нa РсРeг aпликaциjу и oмoгућeнo му je дa нeсмeтaнo рeгиструje називе дoмeна. 
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Дата центри 

Током трећег квартала по плану је обављан преглед и прављење резервних копија у дата 

центрима како редовних, тако и ванредних поводом додавања нових уређаја на обе локације. 

Ради побољшања безбедности додата су два заштитна (firеwаll) уређаја који се налазе испред 

свих осталих мрежних уређаја и додатно обезбеђују како уређаје у дата центрима тако и 

саобраћај који се обавља. У просеку на 25 до 30 дана мењане су касете у уређају за прављење 

резервних копија.  

Направљено је неколико мањих промена на виртуелним машинама у дата центру у циљу 

повећанја потребног простора на диску, повећања броја процесора и радне меморије, а 

креирана је и још једна виртуелна машина. 

Почетак слободне регистрације .срб назива домена 

У петак 27. јула 2012. године су пуштени у промет .срб називи домена са списка државе Србије, 

који су ослобођени за слободну регистрацију. називи домена су понуђени прво регистрантима 

одговарајућих .rs назива домена према правилима која су важила за почетни период 

регистрације .срб назива домена. Због кратког времена које је било на располагању 

регистрантима .rs назива домена да региструју припадајуће .срб називе домена, сви 

регистранти су контактирани путем електронске поште и телефоном. Право прече регистрације 

је до почетка слободне регистрације .срб назива домена искоришћено за 18 .срб назива домена 

од ослобођених 36 .срб назива домена. Преосталих 19 .срб назива домена је пуштено у 

слободну регистрацију. Интернет заједница и овлашћени регистри су 13. јула 2012. године 

обавештени о oслoбoђeним називима дoмeнa и прoцeдурaмa и мoгућнoстимa рeгистрaциje oвих 

назива дoмeнa. 

Слободна регистрација .срб назива домена је почела у 12:00 часова у среду  1.августа 2012. У 

првој фази слободне регистрације .срб назива домена, када су се овлашћени регистри 

такмичили ко ће пре регистровати .срб називе домена од интереса за њихове кориснике 

(landrush фаза), учествовало је 17 овлашћених регистара, ова фаза је трајала 6 минута и 

регистрован је 91. срб назив домена. 

Процес почетка слободне регистрације .срб назива домена је технички контролисан и протекао 

је без икаквих проблема. Све припреме су обављене раније и обавештавање свих корисника, а 

последење акције које су се изводиле су биле синхронизација времена на серверима везаним 

за регистрацију.  

Током регистрационог процеса све време је надзиран сваки сервер везан за овај процес и 

праћени су различити ресурси а поготово мрежни проток, и установљено је да ни најмањих 

застоја није било нити да су вршна оптерећења на било који начин успорила систем. 

Првог дана слободне регистрације .срб назива домена  регистровано је укупно  458 .срб назива 

домена 

Службена путовања и присуство догађајима 

У склaду сa дoгoвoрoм кojи je нaпрaвљeн тoкoм ICANN сaстaнкa у Прaгу, сa кoлeгaмa из 

aустриjскoг рeгистрa, Влaдимир Алeксић и Жaркo Кeцић су били у двoднeвнoj пoсeти NicAt-у у 

Бeчу. Toкoм бoрaвкa билo je рeчи o мoгућим видoвимa сaрaдњe двa рeгистрa и o 

функциoнaлним и тeхничким кaрaктeристикaмa aпликaциje кojу je aустриjски рeгистaр рaзвиo зa 

свoje пoтрeбe и зa пoтрeбe ccTLD-jeвa и gTLD-jeвa кojимa NicAt пружa услугe. 



Извештај о раду Фондације РНИДС за III квартал 2012. године 

 

6 

Жарко Кецић је периоду од 21. до 29. септембра 2012. год. учествовао у раду 27. ЦEНTР 

тeхничке рaдиoници и присуствовао 65. РИПE сaстaнку у Aмстeрдaму, Холандија. Циљ учешћа 

је презентовање најновијих активности и планова РНИДС-а, информисање и стицање знања о 

техничким детаљима, као и успостављање контаката са институцијама и појединцима 

релевантним за унапређење пословања канцеларије и пружање што квалитетније услуге 

корисницима.  

Набавка опреме 

Зaвршeнa je нaбaвкa и инстaлaциja двa заштитна (firewall) урeђaja ASA5520 у oбa Дaтa цeнтрa. 

Oви урeђajи су кoнфигурисaни тaкo дa сe нe угрoжaвa пoстojeћи iBGP прoтoкoл, aли и дa сe 

пoстигнe мaксимaлнa сигурнoст у зaштити физичкe инфрaструктурe и сeрвисa, прe свeгa ДНС-a. 

У oвoм пeриoду купљeнa су двa лaптoп рaчунaрa, jeдaн зa ИКT a други зa Развој пословања, 

нaкoн штo je пoдрoбнo испитaнo тржиштe. Нaбaвљeни мoдeли рaчунaрa у пoтпунoсти 

зaдoвoљaвajу пoтрeбe збoг кojих су нaбaвљeни. 

Набавка секундарног ДНС сервиса 

Званично отварање понуда обављено је 24. 07. 2012. године. Кoмисиja je кoнстaтoвaлa дa је 

достављено осам исправних и једна неисправна пoнуда, која није узета у разматрање и 

одбачена је као неисправна. Комисија је на састанку 25. 07. 2012. детаљно разматрала 

приспеле понуде и оценила технички квалитет и комерцијални део појединачних понуда и на 

основу тога направила ранг листу понуђача.  

Комисија је на основу резултата анализе пристиглих понуда једногласно усвојила овај извештај 

и предложила закључивање уговора са компанијом Нeтнoд, што је и прихваћено од стране 

Управног одбора. 

Након потписивања уговора покренута је процедура имплементације секундарног еникаст 

сервиса. Реконфигурисани су сви примарни сервери и успостављена комуникација са два 

мастер сервера Нетнода у циљу размене зонских фајлова употребом ТСИГ-а (Transaction 

SIGnature) у криптованом облику потписаних кључевима који су добијени од Нетнода. Пренос 

зонских фајлова је тестиран у фазама, најпре су пребачене само „коренске“ зоне .rs и .срб, а у 

другој фази и остале.  

Следећи корак била је реконфигурација ДНС сервера и слање захтева ИАНА-и за промену у 

„коренској“ зони. Ова промена подразумева гашење c.nic.rs НС и активирање l.nic.rs НС 

(eникaст сeрвис). Сервис је од почетка октобра потпуно оперативан. 

Набавке везане за RsReg 

Крајем јула расписан је конкурс за набавку услуге Пројектанта софтвера за регистрацију 

домена. Понуде је послало 5 компанија и све понуде су стигле пре истека рока. 

Комисија за набавку размотрила је све приспеле понуде и са два најбоља понуђача обавила 

разговоре о методологији рада, ресурсима који су им на располагању за реализацију овог 

пројекта и о релевантном искуству и референцама у области пројектовања софтвера. Коначну 

одлуку комисија ће донети током октобра. 

Послови у канцеларији 

У канцеларији РНИДС је уведено неколико новина. Уведен је оптички линк снаге 10/10 Мbps као 

примарни линк и задржан је кабловкси сервис СББ као резервни интернет линк. Ова промена је 

омогућила додавање рачунара у канцеларији на домен на серверу који се налази у дата центру 
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чиме је рад побољшан, модернизован и учињен сигурнијим. Канцеларија је повезана са 

датацентром VPN тунелом чиме је изолована комуникација од свог другог саобраћаја. 

Направљене су измене и на интерној бежичној мрежи канцеларије чиме је подигнута 

безбедност унутрашњег система. 

Разно 

Сaрaдњa сa ПTT Србиja вeзaнa зa ПAК кoд сe привoди крajу. Дoбиjeнa je првa сeриja брojeвa 

кoja сe врaћa нaзaд у бaзу РНИДС, a oчeкуje сe другa сeриja кoja ћe сe дoбити филтрирaњeм 

прeoстaлих aдрeсa у бaзи РНИДС. 

Сajт je aжурирaн рeдoвнo, кaкo у тeкстуaлнoм дeлу тaкo и у дeлу сa дoдaтим фajлoвимa. 

Испрaвљaнe су грeшкe прoнaђeнe у хoду кao и oнe нaстaлe грeшкaмa у кoду сajтa. 

Фoрум Кoнфeрeнциje суoснивaчa нa aдрeси кoнфeрeнциja.рнидс.рс је редовно праћен, и 

нaпрaвљeнa je рeдoвнa кoпиja бaзe и цeлoг фoрумa, a стaри фoрум РНИДС кojи сe нe кoристи je 

aнaлизирaн и нaпрaвљeнe су њeгoвe рeзeрвнe кoпиje. 

Нa унутрaшњoj мрeжи кaнцeлaриje РНИДС пoстaвљeн je Atlas probe uređaj кojим RIPE мeри 

брзинe и дoступнoсти днс сeрвeрa и мрeжe уoпштe. На тај начин РНИДС се укључио у пројекат 

који омогућава праћење великог броја мрежних параметара на глобалном нивоу. 

U cilju popularizacije kancelarije RNIDS, a u dogovoru sa сектором за развој пословања, u trećem 

kvartalu objavljeni su članci o DNSSEC и рaзвojу интeрнeтa уoпштe у чaсoписимa Интeрнeт 

oглeдaлo, Свeт кoмпjутeрa и Бизнис и финaнсиje. 

Нaпрaвљeнa je нoвa дистрибутивнa групa нa мaил сeрвeру зa пoтрeбe групних слaњa мaилoвa 

вeзeaних зa мaркeтинг. 
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Сектор за опште и правне послове 

Општи правни послови 

 
Као редовна активност, на почетку квартала, извршено је оцењивање унутар сектора за рад у 

претходном кварталу 2012. године, састављен је извештај о раду за други квартал 2012. године 

и извршено је утврђивање резултата анонимне анкете о међусобном оцењивању запослених. У 

вези са тим састављена је одлука о стимулацији по основу резултата рада, сходно Правилнику 

о оцењивању рада запослених по основу резултата рада.  

Припремљена је докуменатација за приступање нових суоснивача, потписивање уговора пред 

органом овере и уписивање измена у АПР. У овом периоду, РНИДС-у су приступили Аполо 

д.о.о. Елберон, Вама, Аик банка а.д. и Niccо д.о.о. 

У сарадњи са УО и Аsее д.о.о. састављен је текст огласа за именовање директора. Оглас је 

благовремено објављен, а рок за пријаве је истекао 28. септембра 2012. године.  

Извршена је анализа и редакција предлога уговора са Iron Trust д.о.о. компанијом која пружа 

професионале услуге архивирања пословне документације, који је потом потписан. У сарадњи 

са овом фирмом извршена је финална анализа и редакција Правилника о архивирању и чувању 

архивске грађе и Листа категорија архивске грађе. Ови акти, донети и оверени од стране 

РНИДС-а су достављени су овој компанији ради даље процедуре, тј прибављања сагласности 

Архива града Београда. 

Припремљени су захтеви са припадајућом документацијом за регистрацију  .rs и .срб ознака као 

заштићеног жига и предати Заводу за интелектуалну својину.  

Започет је рад на изради нацрта Општих услова о регистрацији националних домена и Општих 

услова о раду овлашћених регистара, сједињеним са Техничким и аднимистративним условима 

за рад овлашћених регистара. У поступку израде ових докумената полазна основа су важећи 

акти, а који ће бити унапређени са досадашњим искуствима у пракси, као и актима и добром 

праксом страних регистара. 

Припремљена је документација за ангажовање архитекте и достављени сви потребни 

документи за израду идејног пројекта, потребни ради укњижбе ходника пословног простора 

РНИДС-а. 

Припремљена је листа аката који у наредном периоду према Статуту треба да буду донесени 

од стране органа РНИДС-а.  

Одржано је више састанака са удружењем ИТ ревизор у вези њихових захтева за подршку скупу 

који организују. 

Обављани су послови из надлежности директора током периода у ком је вд директор Фондације 

користио годишњи одмор. 

Од других општих правних послова, састављен је анекс уговора за Стефана Ковача којим је 

увећана зарада овог запосленог. Дато је  мишљење на уговор о орочавању средстава код Хипо 

банке. Припремљена је документација за донацију средстава УНИЦЕФ-у у износу од 200.000 

динара на име подршке пројекту „Школа без насиља“. Састављен је анекс уговора са Мрежним 

системима о одржавању веб сајта за период до краја 2012. године. Припремљени су анекси 

уговора за чланове радне групе за статутарна питања. Као текућа активност, вршена је израда 
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решења о коришћењу годишњих одмора запослених и вођење евиденције о томе, као и друга 

питања из области радних односа. 

 Послови и вези са регистрацијом назива домена 

Овлашћеним регистрима, који немају регистрованих  200 домен година, је упућен допис у ком се 

наводи да ће уговор бити раскинут уколико не испуне услов за продужење уговора о обављању 

послова регистрације назива домена. 

Учествовано је у припреми текста и утврђивању динамике достављања обавештења 

регистрантима и овлашћеним регистрима, а која се односе на почетак слободне регистрације 

.срб домена. 

Припремљена је документација за стицање статуса ОР за Yellow Pages Internet и Тарго 

телеком. 

Састављен је текст обавештења за регистранте који немају све потребне податке у бази 

регистрованих назива домена. У вези са тим, састављен је и достављен одговор адвокатској 

канцеларији која је имала примедбе на инсистирање РНИДС да регистранти физичка лица 

доставе матичне бројеве.  

4ПИ 

Учествовано је у изради измене предлога Правилника о финасирању пројеката и изради 

коначног нацрта измењеног Правилника. У сарадњи са сектором за развој пословања, рађено је 

на изради конкурсне документације за наредни конкурс за финансирање пројеката. Коначна 

верзија конкурсне документације је усвојена од стране Управног одбора на седници од 19. 

септембра. 

На предлог сектора за опште и правне послове, одлучено је да се изради веб презентација, 

намењена пројектима 4пи, путем којег ће јавно бити доступни подаци о реализацији избраних 

пројеката, као и све значајне информације у вези овог програма. На овај начин су обезбеђени 

услови да органи РНИДС-а и јавност у континуитету прате реализацију одобрених пројеката.  

Послови обављени за потребе Управног одбора и Конференције 

суоснивача 

У овом кварталу, одржано је седам седница Управног одбора на којима је донето више 

значајних одлука. Од тога, донете су одлуке које се односе на реализацију набавке секундарног 

DNS-a. Одлучено је о пријему више нових суоснивача. Донет је нови Пословник о раду Управног 

одбора, Правилник о финансирању пројеката, као и Правилник о упућивању делегација на 

службена путовања. Одлучено је да се прошире задаци радне групе за статутарна питања, а 

одређене су и делегације за службена путовања на предстојеће скупове. Усвојен је текст 

конкурсне документације за финансирање пројеката 4пи. 

Започете су иницијалне припреме за редовну седницу Конференције суоснивача, а рад на 

актима који треба да буду предложени Конференцији суоснивача је од раније у току.  

Редовни послови за потребе Управног одбора 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 
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Израда нацрта Пословника о  раду Управног одбора и Пословника о 

раду Конференције суоснивача РНИДС-а 

Са консултантима из КПМГ састављена је иницијална верзија нацрта Пословника о раду 
Управног одбора и Пословника о раду Конференције суоснивача. У сарадњи са радном групом 
за статутарна питања, дати су предлози измена нацрта, који су потом усаглашени са 
консултантима. Управни одбор је усвојио Пословник о раду 30. јула 2012. године, а Пословник о 
раду Конферецније суоснивача је достављен овлашћеним представнцима суоснивача на 
упознавање и дискусију. 

Набавке 

Учествовано је у раду Комисије за набавку израде пројекта софтвера за регистрацију домена, 

изради конкурсне документације и модела уговора за ову набавку. Као најповољнији понуђач 

изабран је Електро-технички факултет, израда извештаја Комисије је у току.  

Извршена је набавка осигурања додатне рачунарске опреме која је ове године придодата 

опреми у дата центрима и канцеларији РНИДС-а.  

Након прибављених понуда и избора Орион телеком-а као најбољег понуђача, урађена анализа 

анекса важажег Уговора са Орион телеком у вези пружања услуге оптичке интернет конекције. 

Спроведена је набавку услуга секундарног DNS сервиса по спроведеном јавном позиву. За 

најбољег понуђача изабрана је шведска компанија Net Nod са којом је потписан уговор. 

Извршена је набавка VMware лиценци и Office MS лиценци 

Завршен је поступак набавке услуга израде веб сајта и потписан уговор са изабраним 

понуђачима. 

Припремљена је документација за набавку аутоматског издавања рачуна за овлашћене 

регистре. 

У сарадњи са Управним одбором и сектором за финансије, припремљена је документација и 

спроведена је набавка услуга ревизије финансијских извештаја за наредне три године. 

Спроведена је набавка контунуираних професионалних услуга архивирања и чувања пословне 

документације на резервној локацији. 

Припремљена је документација и спроведено више од 90 мањих набавки. 

Активности у оквиру CENTR и ICANN и других организација 

Дат је одговор на упит регистра Финске, у вези регистрованих домена, а на које није постављен 

садржај. 

Учествовано је на два телефонска састанка у својству члана радне групе Framework of 

Interpretation, која има задатак да уреди поступак преноса управљања над доменом услед 

гашења неког регистра или губитка надлежности за управљањем над доменом.  

Учествовано је на скупу CENTR Admin у  Дубровнику и CENTR Legal workshop у Копенхагену, 

извештавање са ових скупова је обухваћено посебним извештајима. 
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Решавање спорова у вези назива националних домена 

Током периода извештавања покренут је и окончан један спор у вези регистрације назива 

националног домена, у питању tehnomanija.rs, У овом спору је победио тужилац, а поступак 

извршења одлуке је у току. 

У овом периоду, више субјеката се интересовало за сам поступак решавања ових спорова и 

дата су упутства, између осталих, представницима Yahoo!, као и Raiffeisen банке. 

Општи послови 

Набавке 

Месечне 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, спајалице, фолије за 

документа, фасцикле...) 

―  
Извршена је набавка и достава пића у галерију ОЗон поводом отварање изложбе „Теслина 

визија интернета“. 

Службена путовања 

За потребе службених путовања у Беч, Будву, Копенхаген, Амстердам, Дубровник, Брисел, 

Торонто, Цирих и Фиренцу извршене су резервације и набавке авионских карата, хотелског 

смештаја и путног осигурања , као и резервација превоза од аеродрома до хотела, по потреби. 

За издавање Канадске визе извршене су припреме и слање потребне документације у Канадску 

амбасаду у Бечу. 

Предрачуни и рачуни 

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. 

Припрема предрачуна и рачуна за потребе издавања Извода из базе регистрованих .rs назива 

домена. 

Слање предрачуна за регистрацију домена по добијеним захтевима ОР-ова. 

Припрема документације за исплате 

Попуњавање нових Протокола за исплату и прослеђивање по секторима, као и пријем завршних 

предмета за архивирање, ажурирање финансијског деловодника и скенирање. У овом кварталу 

издато је 270 Протокола за исплату. 

Скенирање документације и чување у електронској бази 

Скенирање уговора, одлука и остале документације и њихово чување по бројевима ради лакше 

претраге у бази и једноставне имплементације DNS система.  
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Остали општи административни послови 

― Пријем и завођење пристигле документације, припрема типских одлука према усвојеном 
моделу, пословна комуникација, пријем странака 

― Обављање послова предаје пред Пореском управом и АПР-ом 
― Обављање послова предаје пред Заводом за здравствено осигурање ради оверавања 

здравствених књижица 

― Ажуриран списак овлашћених лица за заступање овлашћених регистара према уписима 
у АПР-у. 

― Сервис апарата за воду  
― Сервис штампача 
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Сектор за развој пословања 

Рaзвoj пoслoвaњa 

Почетком августа је обављен разговор са Натали Делић, директором Сектора за развој услуга 

за резиденцијалне кориснике у Телекому. Пројекат понуде сајтова крајњим корисницима је 

наишао на одобравање, али како је он више у функцији имиџа и задржавања корисника, него 

профита, мора да сачека свој тренутак. Њена предвиђања су да би могао да уђе у план 

активности за следећу годину.  

Обављен је разговор и са Гораном Настићем, директором Сектора за подршку бизнис продаји у 

Телекому и представником Телекома у Конференцији суоснивача, у вези идеје да суоснивачи 

понуде једни другима своје услуге под повољнијим условима (нпр. пакет услуга мобилне 

телефоније, под посебним условима). Идеја је наишла на добар пријем, остало је да се разради 

у Телекому. 

Обављен је и разговор са Млорадом Ћирићем, генералним директором Diaspora Group у вези 

техничких предуслова и осталих детаља око тога како се постаје ОР. Он је изразио 

интересовање за промоцију .СРБ назива домена у дијаспори, али и његову регистрацију у 

својству овлашћеног регистра. Најавио је даље активности у том смеру. 

Обављен је разговор са Владаном Алексићем, директором за бизнис развој SBB-а, на тему 

пројекта израде сајтова за правна лица. Тај пројекат је започет прошле године, у сарадњи SBB-

a и РНИДС-a, али је стао из техничких и финансијских разлога. Очекују да се пројекат обнови у 

4. кварталу. 

YellowPages су профункционисали као наш овлашћени регистар и укључили се у јесењу 

кампању „Нађи ме лако“ за промоцију националних назива домена. 

Успостављен је контакт са Милошем Косанићем, секретаром Удружења информатичке 

делатности Привредне Коморе Србије. Он је врло вољан да помогне у организацији скупова 

који би се одржавали по Србији и на којима би се промовисале предности назива националних 

интернет домена. Информацију о тој идеји је већ дистрибуирао Регионалним коморама, на 

основу које се први јавио Светислав Пантић, секретар Удружења у Регионалној привредној 

комори Ниш. Успостављен је контакт са њим и детаљи ће се разрађивати током октобра. 

Такође се одазвао и Душан Ракић, секретар Удружења информатичке делатности Привредне 

Коморе Београда, са којим су договорени даљи разговори. 

Успостављен је контакт и са Милошем Брадашом из Сталне конференције градова и општина. 

Повод је био званични веб сајт општине Врњачка бања на .com називу домена и наш предлог 

сарање по питању едукације представника локалних власти у вези правилног избора назива 

интернет домена за њихове званичне презентације на Интернету. Сарадња је договорена, а 

детаљи ће се разрађивати у октобру. 

Дефинисана је интернет анкета са два сета питања – један намењен онима који су корисници 

назива домена (физичка и правна лица), а други онима који их у њихово име региструју или их 

саветују који назив домена да одаберу (агенције, дивелопери, веб дизајнери...). Намена 

упитника је да се одреде фактори који у највећем броју случајева утичу на одлуку о избору 

назива домена и ко најчешће ту одлуку доноси. Информације и линкови ка анкетама ће се 

дистрибуирати кроз мејлинг листе пријатељских организација, као и кроз наше комуникационе 

канале. Ови подаци ће се, између осталог,  користити приликом израде комуникационе 

стратегије за следећу годину. 
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ПР и мaркeтинг aктивнoсти 

У трећем кварталу је забележено укупно 347 објава – 79 у штампаним медијима, 227 на 

Интернету, 24 радијске и 17 ТВ објава. Од тога, у јулу је било чак 250 објава, од којих се чак 166 

односило на пројекат „Теслина визија Интернета“ (139 објава на Интернету), у августу их је 

било 87, а у септембру 10. Објаве су углавном покривале две теме - почетак слободне 

регистрације .СРБ домена (укупно 143 објаве) и пројекат "Теслина визија Интернета" (укупно175 

објава). 

 

 

 

На основу анализе 281 објаве, које је обухватио електронски клипинг, види се да је број објава у 

3. кварталу вишеструко порастао у односу на 2. квартал, при чему је и вредност тих објава 

енормно порасла. Број објава на интернет порталима износи 59% свих објава, али је највећа 

вредност објава забележена у електронским медијима, што је и очекивано, због цена 

оглашавања на овим медијима. 
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Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 

појединим медијима.  

У јулу је извршни директор за развој пословања гостовао на ТВ Београд (емисија „Лице и 

наличје Србије“) која се обраћа и дијаспори, на којој је најавио почетак слободне регистрације 

.СРБ домена. Истим поводом је током јула дао изјаву и за ТВ РТС1, Happy TV и дневни лист 

„Данас“, а за ТВ Студио Б је дао изјаву поводом Теслине изложбе у општини Врачар. 

У оквиру BTL дела кампање, 21. јула, на Ади Циганлији, девојке обучене у наше .СРБ мајице и 

са нашим капама, неколико сати су се возиле на ролерима и на ненаметљив начин присутне 

подсетиле на .СРБ домен. Цела активност је пропраћена и на друштвеним мрежама (Твитер и 

Фејсбук). Два дана пред landrush, 30. јула у кафеу Перо Арт Галерија, организовано је 

окупљање блогера и твитераша, на коме су подељене и .СРБ мајице. Догађај је на твитеру 

пропраћен под ознаком #SrbUp. 

Током конференције за медије, која је 1. августа тим поводом одржана у Медија центру, изјаве 

су дате за следеће медије: ТВ Б92 Инфо – Курсор ТВ (Бранислав Анђелић, Јасна Матић), ТВ 

мрежа (Јасна Матић), ТВ Студио Б (Јасна Матић, Бранислав Анђелић). 

Поводом почетка слободне регистрације.СРБ домена, у августу су реализована следећа 

гостовања и угључења: ТВ Студио Б (гостовање Предрага Милићевића), укључење у Радио 

Студио Б (Војислав Родић), укључење на Радио БГД 1 у току конференције за медије (Предраг 

Милићевић), укључење Radio Naxi (Предраг Милићевић), гостовање Радио БГД 2 - Дигиталне 

иконе (Војислав Родић и Бранислав Анђелић), изјаве за Радио Славољубве – 2 прилога за 

емисије „Слово“ и „Наслови“ (Предраг Милићевић). Договорени прилози емитовани су на ТВ 

РТС 2 – еТВ (2 прилога) и ТВ Б92 Инфо – КурсорТВ. 

У септембру је објављен ауторски текст Александра Костадиновића – „Нови изазови и 

могућности“ у магазину Бизнис и финансије и договорено је гостовање Војислава Родића у 

емисији „Србија на вези“ РТС1 – програм за дијаспору. 

Мултимедијални пројекат "Теслина визија Интернета", инспирисан пројектом "Светски систем" 

Николе Тесле из 1900. године, реализован је у сарадњи са галеријом "O3one" и Музејом Николе 

Тесле. Циљ је био да се РНИДС повеже са именом и делом Николе Тесле и на тај начин буде 

заступљен у медијима у којима до сада то није био, као и у региону и дијаспори.  

Отварању изложбе је присуствовало око 80 људи, од чега 18 представника медиија (3 ТВ екипе 

РТС-а, екипе ТВ Студио Б, РТВ Б92, ТВ екипа TANJUG-а, новинар дневног листа Политика, 

фоторепортери Глорије, Фонета, Бете идр.). На отварању су дате изјаве за РТС1 Дневник, 

РТС1 Јутарњи програм, РТС2  еТВ, ТВ Студио Б, ТВ Б92, Видео сервис TANJUG и дневном 

листу Политика, а дан након изложбе, реализоване су изјаве и укључења у TV Happy, Радио 

Бгд2 - Дигиталне иконе, Radio Index, Радио Београд 202, Радио Студио Б и Радио Глас Србије. 

Пројекат "Теслина визија Интернета" је настављен мултимедијалном изложбом "Тесла 3 у 1" 

(једна од три целине је била и Теслина визија Интернета), у Галерији Општине Врачар, која је 

16. августа затворена, у присуствову професора др Дениса Вилкокса, једног од највећих 

светских PR стручњака данашњице и великог поштоваоца Теслиног дела. 

Током мање од два месеца трајања пројекта, укупно је било 237 објава, а РНИДС се 

експлицитно помиње у 175. Клипинг показује да је присуство остварено на готово свим 

телевизијама, у свим дневним новинама, и посебно на Интернету, као и у магазинима који ређе 

прате рад РНИДС-а, као што су Глорија, Време, НИН, Глас Подриња... Појам "Теслина визија 

Интернета" се у Гугл претрази већ крајем јула појављивао 133.000 пута, а „Тесла 3 у 1“ 43.500 

пута.  Сајт је посећен скоро 5.000 пута и садржај шерован на свим друштвеним мрежама. 
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У септембру су припремљене активности које ће се реализовати у октобру – кампања „Нађи ме 

лако“ и програм суфинансирања пројеката „4ПИ“.  

За кампању „Нађи ме лако“ су креирани огласи за ИТ и бизнис часописе, као и Етаргет огласи и 

банер за оглашавање на Интернету. Креиран је и текст за e-mail кампању која ће преко 

YellowPages ићи на 40.000 адреса. 

Центар кампање је посебан сајт на адреси http://nadjimelako.rs/нађимелако.срб. Посебна 

вредност сајта је страна која цитира Гугл и људе који га представљају на мрежама, а који 

експлицитно истичу важност ccTLD-ова у локалним претрагама, које чине 97% свих претрага 

(http://нађимелако.срб/из-угла-гугла). 

Овог пута је учињен додатни напор да се анимирају овлашћени регистри, па је успостављен 

контак са људима који се у њима баве маркетингом. Позиву на сарадњу се одазвало 20, од 37 

ОР-ова, а 9 их је направило одредишне стране у складу са сајтом кампање и самом кампањом.  

У септембру су завршена сва документа за пројекат 4ПИ 2012. Креиран је и наменски сајт 

(4pi.rs/4пи.срб) који ће овог пута бити средиште збивања свега што ће се дешавати око 4ПИ. 

Преко њега ће се скидати конкурсна документација, на њему ће бити излистани сви пријављени 

и одобрени пројекти, а и сви извештаји које ће подносити носиоци одобрених пројеката ће се 

креирати на њему. 

На 1. IAB Network Cafe networking окупљању 14. септембра у Београду, извршни директор за 

развој пословања је одржао врло запажену презентацију „Бренд из угла Гугла“, која се 

заснивала управо на цитирању одређених тврдњи које потичу из Гугла и истицању значаја 

правилног избора домена, које се своди на избор локалног, националног домена, као најбољег 

избора за сваког ко је својим интернет садржајем усмерен на тржиште Србије. 

Настављен је рад на изради корпоративне веб презентације. Завршен је дизајн и отпочет је рад 

на креирању нових текстова за сајт. 

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

налога. 

http://nadjimelako.rs/
http://нађимелако.срб/
http://нађимелако.срб/из-угла-гугла
http://4pi.rs/
http://4пи.срб/
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Сектор финансија 

Извештај сектора за финансије за трећи квартал, тј.за првих девет месеци 2012. године 

сачињава пет целина: 

 Активности сектора, 

 Реализација финансијског плана, 

 Преглед финансијских средстава, 

 Купци и добављачи, и 

 Анализа периодичних финансијских извештаја. 

Aктивнoсти сектора 

Јул 

У јулу месецу акценат је стављен на прикупљање и анализу понуда по основу набавке услуга 

ревизије финансијских извештаја почевши од 2012. године. Укупно је приспело 12 понуда, које 

су након детаљне анализе презентиране члановима Управног одбора на седници одржаној 

30.7.2012. године. Преостало је да се након још једне итерације у виду разговора са суженим 

кругом потенцијалних кандидата у наредном периоду изврши избор ревизора од стране УО.  

4. јула је извршено и орочење 64 хиљаде евра на период од три месеца код Хипо банке. 

Потребно је и нагласити да је од јула месеца на снагу ступио нови ребаланс финансијског плана 

који је усвојен од стране УО. 

Извршене су и активности у вези са формалним отписом појединих делова канцеларијског 

намештаја, као и донацијом канцеларијског намештаја Хору Колибри... 

Сектор је отпочео и са припремом плана пословања у финансијском смислу на средњи рок чије 

се комплетирање очекује у октобру месецу 2012. године. 

Август 

У контексту избора ревизора финансијски извештаја РНИДС-а за период 2012-2014. година, 

обављени су разговори са представницима две ревизорске куће (присуствовали су испред УО 

Драгомир Васиљевић и испред канцеларије Александар Поповић) – ДСТ ревизија и Прва 

ревизија. Представници Винчић ревизије се нису појавили у договореном термину, а није 

договорен састанак са представницима Еки ревизије пошто су чланови њиховог сениор тима 

праткично били на неком виду колективног одмора. 

Што се тиче сарадње са банкама продужено је орочење динарског депозита код Јубмес банке 

на додатних 70 дана. На другој страни отпочете су припремне радње у функцији отварања 

рачуна у Банка Интези.  

Са колегама из правног сектора за опште и правне послове обављен је низ састанака са 

колегама из Ајрон траста у вези са архивирањем документације РНИДС-а, као и креирање 

одговарајуће листе категорија, као базе за чување исте. 

Урађен је читав низ анализа, превасходно на пољу опортуности маркетинг кампања, затим оних 

које се тичу очекиваног финансијског пословања у следећем периоду и слично. 
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Због сезоне годишњег одмора преузет је и део послова колега из других сектора, углеваном у 

вези са регистровањем авансних уплата, логистиком, праћењем финансијског деловодника и 

слично. 

Септембар 

Најважније, глобално сагледавано, а тиче се сектора за финансије јесте коначни избор 

ревизора финансијских извештаја за наредне три пословне године и то ДСТ ревизије. Изабрани 

понуђач је обавештен и предузимају се прве активности усмерене на закључење уговора и 

организацију рада. 

Са колегама из правног сектора за опште и правне послове обављена су последња 

усаглашавања са колегама из Ајрон траста у вези са архивирањем документације РНИДС-а, као 

и креирање одговарајуће листе категорија, као и правилника о канцеларијском пословању. 

Урађен је читав низ анализа, у функцији полагане припреме финансијског плана за наредну 

годину, али и адекватног праћења прилива и одлива средстава у текућој години.  

Оно што је, такође, врло битно, јесте да је сачињен завидан сет захтева за Пореску управу 

Стари град, усмерених ка отклањању грешака начињених од стране пореске управе (нису 

преузета стања са Врачара приликом преласка на Стари град па стога постоји потпуна 

неусклађеност књиговодствених картица код пореских органа и у РНИДС-овом књиговодству; не 

само то било је и погрешних књижења, углавном на Врачару па је нпр РНИДС задужен по 

основу пореза на приходе од капитала и то на дивиденде што је само по себи нонсенс, имајући 

у виду правну форму организације). Очекује се књиговодствено отклањање ових грешака од 

стране Пореске управе у наредних пар недеља.  

Због великог броја службених путовања у месецу септембру, као и оних која су припремана за 

почетак октобра велики акценат је стављен у оперативном смислу на финансијску припрему и 

обраду документације која се тиче истих.  

Сачињено је и неколико записника о рачуноводственом пријему основних средстава са 

пратећом документацијом након пуштања истих у рад у оперативном смислу. 

*** 

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

eлeктрoнскa плaћaњa пo прoтoкoлимa, кoнтрoлa aвaнсних рaчунa, 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... 
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Рeaлизaциja финaнсиjскoг плaнa 

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

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

Детаљнији приказ следи на табели испод. 

 

Табела. Проток новца у динарима 

Шифрa Нaзив Плaн 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.9 
Прeoстaлo Учeшћe 

A Приливи 95.265.956,00 73.534.665,26 21.731.290,74 77,2% 

1 Пoслoвни приливи 91.620.904,00 73.007.236,00 18.613.668,00 79,7% 

1.1 Aвaнси зa дoмeнe 90.680.134,00 72.367.136,00 18.312.998,00 79,8% 

1.2 Члaнaринa 780.000,00 528.000,00 252.000,00 67,7% 

1.3 Прoвeрa oспoсoбљeнoсти 59.000,00 23.600,00 35.400,00 40,0% 

1.4 Oстaли пoслoвни приливи 101.770,00 88.500,00 13.270,00 87,0% 

2 Oстaли приливи 236.000,00 0,00 236.000,00 0,0% 

2.1 Дoнaциje 0,00 0,00 0,00  

2.2 Приливи oд зajeдничких 

прojeкaтa 

0,00 0,00 0,00  

2.3 Прoдaja кaпитaлних 

дoбaрa 

0,00 0,00 0,00  

2.4 Oстaлo 236.000,00 0,00 236.000,00 0,0% 

3 Финaнсиjски приливи 3.409.052,00 527.429,26 2.881.622,74 15,5% 

3.1 Кaмaтe нa oрoчeнa 

срeдствa 

1.122.272,00 527.429,26 594.842,74 47,0% 

3.2 Дивидeндe oд улaгaњa у 

ХOВ 

0,00 0,00 0,00  

3.3 Кaмaтe oд купaцa зa 

дoцњe у плaћaњу 

0,00 0,00 0,00  

3.4 Курснe рaзликe 2.286.780,00 0,00 2.286.780,00 0,0% 

3.5 Нaплaтa штeтe 0,00 0,00 0,00  

3.6 Кaпитaлнa дoбит 0,00 0,00 0,00  

3.7 ПДВ 0,00 0,00 0,00  
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Шифрa Нaзив Плaн 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.9 
Прeoстaлo Учeшћe 

3.8 Oстaлo (крeдит) 0,00 0,00 0,00  

Б Oдливи 113.775.150,00 72.223.310,02 41.551.839,98 63,5% 

4 Унaпрeђeњe oснoвнe 

функциje 

26.877.001,00 15.596.944,93 11.280.056,07 58,0% 

4.1 Унaпрeђeњe сoфтвeрa зa 

рeгистрaциjу дoмeнa 

3.722.000,00 1.345.327,25 2.376.672,75 36,1% 

4.2 Увoђeњe ДНССEЦ 1.100.000,00 705.999,87 394.000,13 64,2% 

4.3 Увoђeњe ИПв6 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0% 

4.4 Ћирилични дoмeн 741.000,00 611.661,12 129.338,88 82,5% 

4.5 Нaбaвкa Фирewaлл 

рeшeњa 

4.001.000,00 3.798.203,78 202.796,22 94,9% 

4.6 Нaбaвкa Eнтeрприсe 

сeрвeрa 

150.000,00 129.937,80 20.062,20 86,6% 

4.7 Прoширeњe стoрaгe 

систeмa 

1.190.000,00 1.189.876,60 123,40 100,0% 

4.8 Систeм зa извeштaвaњe 

из бaзe пoдaтaкa 

236.000,00 0,00 236.000,00 0,0% 

4.9 Teхничкa пoдршкa 6.676.001,00 4.488.246,16 2.187.754,84 67,2% 

4.10 Интeрнeт услугe 1.450.000,00 590.839,51 859.160,49 40,7% 

4.11 Систeм зa упрaвљaњe 

дoкумeнтимa 

826.000,00 0,00 826.000,00 0,0% 

4.12 Бeзбeднoст инфoрмaциja 

и кoнтинуитeт пoслoвaњa 

2.224.000,00 1.266.006,00 957.994,00 56,9% 

4.13 Eнтeрпрajз лицeнцe 1.886.000,00 1.470.846,84 415.153,16 78,0% 

4.14 Прaвљeњe рeзeрвних 

кoпиja 

2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,0% 

5 Развој пословања 16.709.541,00 11.335.741,23 5.373.799,77 67,8% 

5.1 Кoнфeрeнциje и скупoви 6.584.291,00 5.297.913,24 1.286.377,76 80,5% 

5.2 Сaрaдњa сa мeдиjимa 5.000.000,00 3.308.010,23 1.691.989,77 66,2% 

5.3 Maркeтинг и ПР 4.355.250,00 2.375.737,26 1.979.512,74 54,5% 

5.4 Прoширeњe члaнствa и 500.000,00 300.000,00 200.000,00 60,0% 
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Шифрa Нaзив Плaн 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.9 
Прeoстaлo Учeшћe 

унaпрeђeњe брeндa 

5.5 Oстaлo 270.000,00 54.080,50 215.919,50 20,0% 

6 Финaнсирaњe прojeкaтa oд 

знaчaja 

4.395.000,00 1.202.531,00 3.192.469,00 27,4% 

6.1 Суфинaнсирaњe прojeкaтa 3.895.000,00 907.531,00 2.987.469,00 23,3% 

6.2 Стипeндиje зa рaдoвe нa 

фaкултeтимa 

500.000,00 295.000,00 205.000,00 59,0% 

6.3 Jaвнo oбрaзoвaњe 0,00 0,00 0,00  

6.4 Гoдишњa нaгрaдa РНИДС 0,00 0,00 0,00  

6.5 Oстaлo 0,00 0,00 0,00  

7 Aдминистрaтивни и oпшти 

трoшкoви 

11.650.800,00 7.632.983,57 4.017.816,43 65,5% 

7.1 Прoфeсиoнaлнe услугe 2.738.000,00 1.606.262,40 1.131.737,60 58,7% 

7.2 Tрoшкoви функциoнисaњa 

кaнцeлaриje 

2.715.000,00 2.106.268,16 608.731,84 77,6% 

7.3 Улсугe грaдскoг и 

мeђугрaдскoг прeвoзa 

180.000,00 139.966,22 40.033,78 77,8% 

7.4 Кoмунaлиje 875.000,00 519.265,90 355.734,10 59,3% 

7.5 Кoмуникaциje 1.545.000,00 955.212,69 589.787,31 61,8% 

7.6 Oсигурaњe 650.000,00 526.766,68 123.233,32 81,0% 

7.7 Oдржaвaњe прoстoриja 473.800,00 292.465,26 181.334,74 61,7% 

7.8 Aутoмoбили 715.000,00 504.119,34 210.880,66 70,5% 

7.9 Рeпрeзeнтaциja 300.000,00 163.229,51 136.770,49 54,4% 

7.10 Oстaлo 1.459.000,00 819.427,41 639.572,59 56,2% 

8 Зaпoслeни 28.006.213,00 19.634.989,30 8.371.223,70 70,1% 

9 Кaпитaлнa улaгaњa 824.610,00 824.610,37 -0,37 100,0% 

9.1 Нeкрeтнинe 824.610,00 824.610,37 -0,37 100,0% 

9.2 Вoзилa 0,00 0,00 0,00  

9.3 Oпрeмa 0,00 0,00 0,00  



Извештај о раду Фондације РНИДС за III квартал 2012. године 

 

22 

Шифрa Нaзив Плaн 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.9 
Прeoстaлo Учeшћe 

9.4 Нeмaтeриjaлнa срeдствa 0,00 0,00 0,00  

9.5 Oстaлo 0,00 0,00 0,00  

10 Oстaли рaсхoди 15.245.750,00 8.648.199,90 6.597.550,10 56,7% 

10.1 РaдУпрaвнoг oдбoрa 9.800.750,00 4.313.421,26 5.487.328,74 44,0% 

10.2 Tрoшкoви oдржaвaњa 

скупштинe 

295.000,00 134.095,67 160.904,33 45,5% 

10.3 Прojeкти прeoстaли зa 

плaћaњe из 

прeтхoднихгoдинa 

4.250.000,00 3.910.473,97 339.526,03 92,0% 

10.4 Члaнaринe и прeтплaтe 400.000,00 290.209,00 109.791,00 72,6% 

10.5 Oстaлo 500.000,00 0,00 500.000,00 0,0% 

11 Финaнсиjски трoшкoви 9.316.235,00 7.347.309,72 1.968.925,28 78,9% 

11.1 Бeрзaнскe услугe (Брoкeр, 

ЦРХOВ,…) 

36.000,00 13.505,03 22.494,97 37,5% 

11.2 Кaмaтe 0,00 0,00 0,00  

11.3 Tрoшкoви кoд бaнaкa 200.000,00 60.522,27 139.477,73 30,3% 

11.4 Tрoшкoви плaтнoг 

прoмeтa 

300.000,00 250,00 299.750,00 0,1% 

11.5 Нeгaтивнe курснe рaзликe 1.126.774,00 26.229,63 1.100.544,37 2,3% 

11.6 Пoрeз нa кaпитaлну дoбит 0,00 0,00 0,00  

11.7 ПДВ 7.008.461,00 6.743.889,00 264.572,00 96,2% 

11.8 Пoрeз нa имoвину 380.000,00 375.592,72 4.407,28 98,8% 

11.9 Oстaли пoрeзи и дaвaњa 165.000,00 107.321,07 57.678,93 65,0% 

11.10 Oтплaтa глaвницe крeдитa 0,00 0,00 0,00  

11.11 Oстaлo 100.000,00 20.000,00 80.000,00 20,0% 

12 Рeзeрвa 750.000,00 0,00 750.000,00 0,0% 
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Преглед финaнсиjских срeдставa 

У наставку документа je дaтo стaњe финaнсиjских срeдстaвa, oрoчeњa и ХoВ нa дaн 30.09.2012, 

пaрaлeлнo сa 30.06.2012.гoдинe. 

Табела. Преглед стања финансијских средстава у динарима 

Датум 30.06.2012. 30.09.2012. 

Средњи курс евра 115,8203 115,0320 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 

ЕУР 

Текућа средства у 

РСД 
21.819.635,83 188.392,15 16.363.815,79 142.254,47 

Орочена средства у 

РСД 
8.000.000,00 69.072,52 8.000.000,00 69.545,86 

Укупно 29.819.635,83 257.464,67 24.363.815,79 211.800,33 

     

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Текућа средства у 

ЕУР 
7.750.292,58 66.916,53 254.886,75 2.215,79 

Орочена средства у 

ЕУР 
6.949.218,00 60.000,00 14.263.968,00 124.000,00 

Укупно 14.699.510,58 126.916,53 14.518.854,75 126.215,79 

 

Укупно без ХОВ 44.519.146,41 384.381,20 38.882.670,54 338.016,12 

 

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

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

На табели која следи приказано је десет највећих купаца у првоих девет месеци 2012. године. 

Taбeлa. Највећи купци у првих девет месеци 2012. године 

Ред. бр.  Назив Промет 

1 LOOPIA DOO 15.244.009,36 

2 EUNET DOO 12.872.286,06 

3 ORION TELEKOM 9.244.941,28 

4 CRI DOMAINS 7.195.296,62 

5 VERAT DOO 5.323.154,64 

6 NINET COMPANY doo 2.830.858,94 

7 TELEKOM SRBIJA AD 2.451.242,32 

8 STANCO doo 1.961.555,30 

9 Beotelnet - Carrier doo 1.696.208,70 

10 DREAM TECHNOLOGIES GROUP doo 1.574.693,48 

Дeсeт нajвeћих купaцa je у укупнoм прoмeту купaцa у прва три квартала 2012. гoдинe 

учeствoвaлo сa 82,1%. 

На табели која следи приказано је десет највећих добављача у прва три квартала 2012. године. 

Taбeлa. Највећи добављачи у првих девет месеци 2012. године 

Ред. бр.  Назив Промет 

1 COMING COMPUTER ENGINEERING DOO 3.692.951,28 

2 com - 4T doo 3.443.216,40 

3 IT BIZ SOLUTIONS 2.335.467,34 

4 ENUMERO doo 1.015.173,42 

5 LSC CONSULTING 824.610,37 

6 KPMG doo 814.200,00 

7 S&T SERBIA DOO 774.044,93 

8 TELEKOM SRBIJA AD 718.772,22 

9 ETF Beograd 653.589,18 

10 BLINK MARKETING AGENCIJA 596.577,00 
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Дeсeт нajвeћих добављача je у укупнoм прoмeту добављача у прва три квартала 2012. гoдинe 

учeствoвaлo сa 43,9%. 

Анализа периодичних финансијских извештаја 

У делу који следи дата је анализа финансијских извештаја Фондације, закључно са 30.9.2012. 

године, то јест биланса успеха у периоду 1.1.2012-30.9.2012. године и биланса стања на дан 

30.9.2012. године. Уз то су приказани и пратећи најзначајнији показатељи пословања. Такође, 

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

квартала 2012. године) пореди са компатибилним периодом претходне године (три квартала 

2011. године). Код биланса стања се стање средстава и њихових извора на дан 30.9.2012. 

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 3/4 2011. 3/4 2012. 

Пословни приходи 55.420 61.755 

ЕБИТДА 20.290 8.738 

  ЕБИТДА маржа 36,6% 14,1% 

Нето резултат 14.104 4.477 

  Профитна стопа 25,4% 7,2% 

 
31.12.2011. 30.09.2012. 

Актива 107.747 113.795 

Капитал 63.800 68.126 

Нето дуг -5.709 -8.018 

Структурa рeзултaтa je прикaзaнa нa илустрaциjи кoja слeди. 

Илустрaциja. Структурa рeзултaтa, пoрeђeњe прва три квартала 2011. и 2012. гoдинe, у хиљ.  динара 
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У наставку, на наредној илустрацији је приказан тренд маржи профитабилности у прва три 

квартала 2011. и 2012. године. 

 

Илустрaциja. Марже профитабилности, пoрeђeњe прва три квартала 2011. и 2012. гoдинe 

 

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. 

На наредној илустрацији је приказана структура активе на дан 30.9.2012, као и 31.12.2011. 

године. 

Илустрaциja. Структура активе 

 

На наредној илустрацији је приказана структура пасиве на дан 30.9.2012, као и 31.12.2011. 

године. 
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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 

 

 

Oнo штo je нajбитниja прoмeнa нa дaн 30.09.2012. 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 трећег квaртaлa негативан у изнoсу oд 456 хиљаде динара.  

Овакав нето обртни фонд (где је коначно дошло до скоро изједначавања обртне имовине са 

краткорочним обавезама) представља значајан напредак и у односу на последњи пресек, на 

половини 2012. године (тада је био негативан на нивоу од 1.254 хиљаде динара. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31.12.2011. 30.09.2012.

Капитал Краткорочне обавезе

39.211

45.213
43.947

45.669

34.000

36.000
38.000

40.000
42.000

44.000
46.000

48.000

31.12.2011. 30.09.2012.

Обртна имовина Краткорочне обавезе



Извештај о раду Фондације РНИДС за III квартал 2012. године 

 

28 

Рацио анализа 

На наредној табели су дати показатељи пословања за прва три квартала 2012. године 

(показатељи профитабилности, ефикасности, задужености и ликвидности. 

Taбeлa. Рацио анализа за прва три квартала 2012. године 

Показатељи 30.09.2011 (31.12.2011) 30.09.2012. 

Показатељи профитабилности   

ЕБИТДА маржа 36,6% 14,1% 

ЕБИТ маржа 28,4% 5,5% 

Нето профитна маржа 25,4% 7,2% 

РОА - принос на активу   6,6% 4,0% 

РОЕ - принос на капитал 11,3% 6,8% 

Показатељи ефикасности   

Коефицијент обрта сталне имовине 76,5% 90,1% 

Коефицијент обрта капитала 87% 93,6% 

Показатељи задужености   

Капитал/актива 59,2% 59,9% 

Капитал/Нето дуг -11,18 -8,50 

Нето дуг/ЕБИТДА -0,28 -0,40 

Основна средства/Дугорочни извори 1,07 1,01 

Показатељи ликвидности   

Ликвидност 1. степена 0,13 0,18 

Ликвидност 2. степена 0,84 0,94 

Ликвидност 3. степена 0,89 0,99 
 

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

делу текста) је компензован растућом ликвидношћу о чему сведоче растуће величине код свих 

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

три квартала 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 1.1.2012-30.9.2012. године.  

Taбeлa. Биланс успеха у хиљадама динара 

  3/4 2011 3/4 2012 

Пословни приходи 55.420 61.755 

Приходи од продаје 54.489 61.180 

Остали пословни приходи 931 575 

Пословни расходи 35.130 53.017 

Набавна вредност продате робе 0 0 

Трошкови материјала 600 704 

Трошкови зарада и накнада зарада 21.697 29.924 

Остали пословни расходи 12.833 22.389 

ЕБИТДА 20.290 8.738 

ЕБИТДА маржа 36,6% 14,1% 

Трошкови амортизације 4.530 5.351 

ЕБИТ 15.760 3.387 

ЕБИТ маржа 28,4% 5,5% 

Финансијски приходи 963 2.758 

Финансијски расходи 826 273 

Остали приходи 121 

 

Остали расходи 270 305 

Нето добитак/губитак пословања које се обуставља   -657 

ЕБТ 15.748 4.910 

Порез на добит 1.644 433 

Нето резултат 14.104 4.477 

Нето профитна стопа 25,4% 7,2% 

 

На следећој табели је приказан сажети биланс стања за период на дан 30.9.2012. године.   
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 Биланс стања 

Taбeлa. Биланс стања у хиљадама динара 

  31.12.2011. 30.09.2012. 

Стална имовина 68.536 68.582 

Нематеријална улагања 3.114 2.432 

Некретнине, постројења и опрема 61.329 61.994 

Дугорочни финансијски пласмани 4.093 4.156 

Учешћа у капиталу 3.705 3.729 

Остали дугорочни фин. пласмани 388 427 

Обртна имовина 39.211 45.213 

Примљени аванси 2.247 2.446 

Потраживања 895 1.119 

Краткорочни финансијски пласмани 29.557 30.954 

Готовински еквиваленти и готовина 5.709 8.024 

ПДВ и АВР 803 2.670 

Актива 107.747 113.795 

Ванбилансна актива 42 42 

Капитал 63.800 68.126 

Основни капитал 204 204 

Нереализовани добици по основу ХоВ 9 34 

Нераспоређена добит/губитак 63.587 67.888 

Дугорочна резервисања 

  

Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе 43.947 45.669 

 Краткорочне финансијске обавезе 0 6 

Обавезе из пословања 3.215 3.396 

ПДВ и ПВР 39.591 41.691 

Остале краткорочне обавезе 1.141 576 

Пасива 107.747 113.795 

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

Неки циљеви Управног одбора за трећи квартал нису остварени услед бојазни да би њихово 

извршење довело до негативног књиговодственог биланса за 2012. годину. Овај проблем ће у 

2013. години бити још израженији, обзиром да ће се највећи део средстава за развој новог 

софтвера за регистрацију одлити у 2013. години. 

У фондовима РНИДС постоје значајна акумулирана средства, довољна за извршење програма, 

али пошто редовни одливи из текућег пословања заједно са одливом тих средстава из резерве 

превазилазе редовне приливе из једногодишњег пословања, књиговодствено се евидентира 

губитак. Ово има велики психолошки значај за јавност и суосниваче (поставља се лажно 

питање „зашто РНИДС ради са губитком“) које је резултат неусклађености Закона о 

рачуноводству са правним статусом РНИДС. Недобитне фондације, као РНИДС, немају 

предвиђен посебан контни оквир, већ своје извештаје припремају као да су добитна предузећа 

и чак плаћају порез на добит. 

Док се ова законодавна нелогичност не исправи, суоснивачи ће морате да се одлуче или за 

исказивање негативног званичног биланса успеха, или за битно успоравање развоја и 

одустајање од неких развојних пројеката, а који не представљају никакву реалну опансност за 

пословање РНИДС, јер за њих постоје акумулирана средства. 

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 Да 

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

Да 

 

Област Задатак за III квартал Остварено 

Инфраструктура Анализа потребе набавке сопственог NTP сервера Да 

Анализа потреба за увођење DMS/ERP система и 
почетак набавке 

Не 

Анализа потреба за увођење DNSSEC Не 

Усклађивање са IPv6 протоколом Да 

Софтвер за регистрацију Набавка новог софтвера У току по плану 

Побољшање постојеће функционалности Да 

Маркетинг Позив за нови циклус 4ПИ Да 

Међународна сарадња Конференција ICANN Торонто Померена у IV 
квартал 

Развој РНИДС Квартални састанци са суоснивачима Не 

Квартални састанци са ОР Не 

Слободна регистрација .срб назива домена Да 

 

У Торонту,        в.д. директора 
17. октобра, 2012. године      Бранислав Анђелић 
 

 

 


