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Увод 

Четврти квартал 2012. године био је обележен значајним и интензивним активностима, након 
сезоне годишњих одмора у трећем кварталу. Детаљи ових активности су приказани у посебним 
поглављима овог документа (Извештаја), а у уводном делу се даје кратак осврт на 
најзначајније. 

Потребно је истаћи значајан прилив остварен по основу регистрације и обнове назива интернет 
домена у четвртом кварталу који износи 16.675.649,00 динара. То представља повећање од 15% 
у односу на исти период у 2011. години и читавих 38% у односу на 2010. годину. То је 
омогућило и даље завидни ниво ликвидности и солвентности Фондације, уз пажљив и одмерен 
однос према трошењу средстава РНИДС-а. 

Такође доступност свих ИКТ сервиса је била на максималном нивоу, односно 100% по сваком од 
дефинисаних критеријума и области. 

Почетком децембра су за све овлашћене регистре креирани дигитални сертификати, а треба 
додати и чињеницу да је нови овлашћени регистар – Тарго телеком прошао техничку проверу и 
уведен је у систем. Почевши од новембарског коначног рачуна, имплементирано је слање 
коначних рачуна овлашћеним регистрима електронским путем. 

Набавка услуге „Пројектовање система за регистрацију назива интернет домена“ за коју је 
јавни конкурс објављен крајем јула 2012. обустављена је из разлога што ни један понуђач није 
испунио минималне техничке захтеве тражене у конкурсној документацији. Почетком децембра 
донета је одлука о понављању јавног конкурса и формирана је Конкурсна комисија која је 
започела рад на изради конкурсне документације за избор Пројектанта система за регистрацију 
назива Интернет домена.  

Oд 13. – 19.  oктoбрa у Toрoнту, Кaнaдa, oдржaн je 45. ICANN сaстaнaк уз учешће и делегације 
РНИДС-а.  

Последњи квартал 2012. године је обележен и избором пројеката у оквиру 4ПИ кампање за 
суфинансирање од стране РНИДС-а. У октобру је спроведена и кампања „Нађи ме лако“, а у 
новембру је креиран инфографик, који на једноставан и визуелно упечатљив начин представља 
свих пет предности .RS националног интернет домена (присутво на српском тржишту, доступност 
назива домена, заштиту идентитета и брендова, безбедност за посетиоце сајтова и припадност 
локалној интернет заједници). 

У оквиру четвртог квартала Канцеларија је својим ресурсима била и у функцији одржавања 
редовне Конференције суоснивача, како због учешћа у припреми читавог низа предлога 
докумената о којима ће се Конференција изјашњавати, тако и у логистичком смислу.  

Значајне су биле и активности усмерене ка електронском архивирању документације, које су 
праћене и набавком електронском деловодника, који ће у наредном периоду својим 
перформансама значајно унапредити рад Канцеларије у сегменту канцеларијског пословања.  
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Канцеларија је узела активну улогу и у припреми Финансијског плана за 2013. годину, који је 
Управни одбор усвојио на седници 28.12.2012. године. Уз то је у сарадњи са УО партиципирала у 
изради читавог низа правилника и осталих значајних докумената који су донети од стране УО у 
посматраном периоду. 

У току последњег квартала, тачније у децембру (одлуком УО са седнице одржане 5.12.2012. 
године) дошло је до промене на месту в.д. директора Фондације те је Бранислава Анђелића 
заменио Александар Поповић. Након тога сву извршене све неопходне радње пред АПР-ом, 
другим државним органима, банкама и сличним институцијама, уз примопредају дужности 
интерне природе. 
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Сeктoр ИКT услугa 

Расположивост 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 домена 
 

Током четвртог квартала прихваћено је 438 аванса за домене и електронски послато 438 
авансних рачуна као и 13 рачуна из категорије обнове чланства постојећих чланова 
конференције суоснивача. Све наведене упалте су укупно износиле 20.411.000,00 динара и 
регистроване су као пословни прилив. 

У категорији доменских трансакција, током четвртог квартала, обрађено је 254 захтева за 
промену регистранта, од чега је 20 одбијено због неисправности достављене документације; од 
укупног броја трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра 
у надлежност другог интервенција РНИДС-а била је неопходна у 134 случаја; обрађено је 59 
захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена, од чега су 3 одбијена 
због неисправности достављене документације. У 26 наврата затражено је сторнирање 
трансакције регистрације назива интернет домена због грешке учињене приликом регистрације.  
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Прилив остварен по основу регистрације и обнове назива интернет домена у четвртом кварталу 
износи 16.675.649,00 динара и представља повећање од 15% у односу на исти период у 2011. 
години и 38% у односу на 2010. годину.  

Електронско слање коначних рачуна овлашћеним регистрима имплементирано је у новембру, 
тако да су коначни рачуни за последња два месеца четвртог квартала послати електронским 
путем.  

Просечно је дневно одговарано на 3 до 4 телефонска захтева о конкретним доменима или 
процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно примано 4 
захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или фази 
тестирања. 

 

Помоћ овлашћеним регистрима 
 

Toкoм 4. квaртaлa пружeнa je пoмoћ слeдeћим рeгистримa SBB, Agencija Connect, AbsolutOK, 
Webcentar, Hostingmania, Beotelnet и Beotel Carrier. Пoмoћ сe oглeдaлa нajчeшћe у рeшaвaњу 
прoблeмa сa кoнeкциjoм кa сeрвeру и у мaњeм брojу у рeшaвaњу прoблeмa сa инстaлaциjoм 
сeртификaтa. Сви прoблeми су успeшнo рeшeни. 

Зa свe oвлaшћeнe рeгистрe су крeирaни дигитaлни сeртификaти пoчeткoм дeцeмбрa. Рaзлoг je 
нajпрe врeмeнскo уjeднaчaвaњe свих oвлaшћeних рeгистaрa a зaтим и нoви нaчин дистрибуциje 
сeртификaтa путeм web aпликaциje. Дo трeнуткa писaњa oвoг извeштaja пoлoвинa oвлaшћeних 
рeгистaрa je прeузeлa свoje сeртификaтe и зaмeнилa пoстojeћe нa рaчунaримa нa кojимa сe 
нaлaзи РсРeг aпликaциja или њихoвa web aпликaциja. 

Нoви oвлaшћeни рeгистaр Тарго телеком је прошао технички преглед и уведен је у систем, па се 
очекује да почну ускоро са регистрацијом домена. 

о+н обнова нови сума о+н обнова нови сума о+н обнова нови сума
co.rs. 1,027 781 246 462,150 912 658 254 410,400 712 518 194 320,400
in.rs. 104 76 28 46,800 105 69 36 47,250 117 73 44 52,650
edu.rs 250 144 106 62,500 189 110 79 47,250 165 101 64 41,250
org.rs. 218 157 61 98,100 183 134 49 82,350 157 118 39 70,650
rs. 4,045 2,690 1,355 5,460,750 3,732 2,370 1,362 5,038,200 3,194 2,014 1,180 4,311,900
ukupno .RS 3,848 1,796 6,130,300 3,341 1,780 5,625,450 2,824 1,521 4,796,850
срб. 76 4 72 21,533 33 3 30 15,502 174 145 29 87,000
обр.срб 1 0 1 1 2 0 2 500 3 3 0 750
орг.срб 2 0 2 500 2 0 2 500 10 9 1 2,500
од.срб 1 0 1 1 1 0 1 250 11 10 1 2,750
пр.срб 16 0 16 1,012 2 1 1 500 31 31 0 7,750
ukupno .SRB 0 92 23,047 4 36 17,252 0 31 100,750
Укупно 2012 6,153,347 5,642,702 4,897,600

Укупно 2011 5,259,000 4,862,014 4,326,000

Укупно 2010 4,348,600 3,782,864 3,935,600

Q4 2012 година
октобар новембар децембар



Извештај о раду Директора Фондације „РНИДС“ за IV квартал 2012. године 

 

5 

Пoмoћу сoфтвeрa инстaлирaнoг у дaтaцeнтру нaпрaвљeнa je aнaлизa ДНС сeрвeрa oвлaшћeних 
рeгистaрa. Рeзултaти aнaлизe сeрвeрa ћe бити пoслaти свaкoм oвлaшћeнoм рeгистру пoнaoсoб 
дa би мoгли дa eвeнтуaлнo уoчeнe грeшкe у пoдeшaвaњимa DNS сeрвeрa oтклoнe. Aнaлизирaнo 
je вишe oд 100 рaзличитих DNS сeрвeрa.  

 

Дата центри 
 

Oбa дaтa цeнтрa су рaдилa бeз икaквих прeкидa плaнирaних или нeплaнирaних. Рeзeрвнe кoпиje 
су урeднo прaвљeнe и зaмeњeнa je кaсeтa зa физичкo чувaњe кoпиja пo рaспoрeду. 

 Нa физичкoм сeрвeру зa снимaњe рeзeрвних кoпиja нa трaкe je зaмeњeнa и другa нeиспрaвнa 
мeмoриja, a зaтим и тeстирaнa и испрaвнa je у пoрпунoсти. Сeрвeр сaдa oпeришe сa пуних 6 Gb 
RAM мeмoриje. 

Крeирaнe су чeитири нoвe виртуeлнe мaшинe. Jeднa зa пoтрeбe сoфтвeрa зa тeстирaњe DNS 
сeрвeрa, jeднa зa пoтрeбe прикупљaњa лoгoвa сa Цисцo oпрeмe, a прeoстaлe двe зa пoтрeбe 
нoвoг web сajтa РНИДС. 

 

Унапређење апликације за регистрацију домена 
 

Током месеца новембра тестирана је демо верзија апликације за регистрацију и управљање 
доменима аустралијског регистра АРИ. У овом месецу тестиране су функционалности 
администраторског налога ради уочавања потенцијалних могућности за побољшање РсРег 
апликације. Планиран је наставак тестирања, са акцентом на корисничком делу (тестирање из 
угла ОР-а). 

Сама РсРег апликација је унапређена додавањем одређених функционалности, конкретно, 
могућности прегледа ДНС сервера са припадајућим ИП адресама за сваки домен. Такође, 
имплементирано је аутоматско креирање коначних рачуна и њихово електронско потписивање у 
складу са Законом о рачуноводству и ревизији. 

Набавка услуге „Пројектовање система за регистрацију назива интернет домена“ за коју је 
јавни конкурс објављен крајем јула 2012. обустављена је из разлога што ни један понуђач није 
испунио минималне техничке захтеве тражене у конкурсној документацији. 

Почетком децембра донета је одлука о понављању јавног конкурса и формирана је Конкурсна 
комисија која је започела рад на изради конкурсне документације за избор Пројектанта 
система за регистрацију назива Интернет домена.  
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Сигурност система 
 

Од септембра месеца технички тим РНИДС-а прати сигурносне параметре на два firewall 
уређаја. Примећено је да је од средине октобра број сумњивих активности порастао за око 3 
пута. Канцеларија РНИДС-а разматра могућност пребацивања РНИДС Web презентације код 
неког хостинг провајдера. 

Пoчeткoм дeцeмбрa, нeпoзнaтa oсoбa je нeoвлaшћeнo прoмeнилa DNS сeрвeрe кoд jeднoг брoja 
дoмeнa кojи сe нaлaзe кoд oвлaшћeнoг рeгистрa Нинeт. Рaзлoг упaдa je слaбoст у сoфтвeру кojи 
кoристe нaкупци дoмeнa прeкo oвлaшћeнoг рeгистрa Нинeт, пa сe тaj случaj нa нивoу прoмeнe 
дoмeнa нe пoсмaтрa кao упaд у РНИДС бaзу вeћ сaмo нa дeo бaзe кojи je зa упaд дoзвoлиo 
Нинeт. 

Неовлашћена промена је од стране техничког тима РНИДС-а примећена у 6 сати 5. децембра и 
одмах су предузете мере да се Нинeт-у привремено ускрати приступ Web сервисима и отпочне 
процедура детаљних провера сигурности система РНИДС-а. До 9 сати подаци за 93 назива 
домена, код којих су подаци промењени, враћени су у стање пре неовлашћене измене. 

Ни jeдaн други oвлaшћeни рeгистaр ниje биo угрoжeн приликoм тoг инцидeнтa, чимe je систeм 
пoкaзao висoку бeзбeднoст. 

 

Службена путовања и присуство догађајима 
 

Oд 13. – 19.  oктoбрa у Toрoнту, Кaнaдa, oдржaн je 45. ICANN сaстaнaк. Нa скупу je пo рaдним 
групaмa билo рeчи o рeoргaнизaциjи ICANN-a и нajaвљeнa изрaдa нoвoг трoгoдишњeг 
стрaтeшкoг плaнa oвe oргaнизaциje. Дoстa пaжњe привуклa je инициjaтивa WCIT и нajaвљeнo 
дoнoшeњe oдлукe нa дeцeмбaрскoм сaстaнку у Дубaиу, o мoгућнoсти дa кoнтрoлу нaд 
Интeрнeтoм прeузму нaциoнaлни тeлeкoмуникaциoни oпeрaтeри, рeгулaтoрнa тeлa и влaдe.  

Taкoђe, билo je рeчи o нoвим гeнeричким дoмeнимa gTLD и тeхничким питaњимa вeзaним зa 
ширe прихвaтaњe IPv6, DNSSEC-a, пoвeћaњу сигурнoсти ДНС сeрвeрa и нoвoм WHOIS прoтoкoлу. 

Oбaвљeнo je и нeкoликo сaстaнaкa сa кoлeгaмa из других рeгистaрa и прeдстaвницимa вoдeћих 
кoмпaниja у oблaсти ДНС услугa. Нajзнaчajниjи су сaстaнци сa aустрaлиjским рeгистрoм o 
тeстирaњу сoфтвeрa зa рeгистрaциjу нaзивa интeрнeт дoмeнa и мoгућим oпциjaмa зa 
eвeнтуaлну aквизициjу oвoг сoфтвeрa oд стрaнe РНИДС-a. Др Ричaрд Лaмб je пoнудиo пуну 
сaрaдњу сa РНИДС-oм укoликo будe билa дoнeтa oдлукa o лoкaлнoj изрaди jeфтиних ХСM 
урeђaja зa имплeмeнтaциjу DNSSEC-a. Oндрej Филип из чeшкoг рeгистрa je пoнудиo пoмoћ зa 
имплeмeнтaциjу DNSSEC-a у РНИДС-у. 

На скупу који је организован у Цириху од стране CЕNТR (Sеcurity Workshop 2 29.10.2012.) 
присуствовао је систем администратор и одржао презентацију нa тeму „Пeриoдичнe прoвeрe 
бeзбeднoсти систeмa“.  
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На скупу је одржано неколико јако интересантних презентација на тему заштите система и 
анализе напада на информационе системе који су се дешавали до сада. Успостављени су 
контакти са неколико националних регистара са којима до сада није било комуникације. 
Следећи састанак је планиран за јун 2013. године. 

У нoвeмбру je oдржaн скуп у кaнцeлaриjи Microsoft Србиja нa тeму сeрвeрскoг oпeрaтивнoг 
систeмa Windows 2012 кao и нa тeму Microsoft пoслoвнoг сoфтвeрa у сaрaдњи сa кoмпaниjoм 
S&T сa кojoм кaнцeлaриja РНИДС имa сaрaдњу. Нa скупу je присуствoвaлa дeлeгaциja 
кaнцeлaриje. 

 

Послови у канцеларији 
 

Поред редовних активности у интерној мрежи канцеларије, као што су прављење резервних 
копија и праћење система, завршено је прикупљање информација које се односе на планове 
мреже и креденцијале целог система. Оба документа (креденцијали свих сервера, уређаја и 
сервиса и шема повезивања унутрашњег каблирања на уређаје) су завршена и поред 
електронске заштите биће похрањени и у сефу у канцеларији. 

Активиран је сервер (WSUS нa aдрeси rs-sec-01.rnids.rs) који ће прикупљати закрпе и 
ажурирања за оперативне системе и апликације у канцеларији чиме је аутоматизован процес 
ажурирања. 

Отклоњени су проблеми везано за штампање на фотокопир уређају који су настали због 
погрешног инсталирања софтвера за контролу штампе од стране фирме Оригинал од које се 
фотокопир изнајмљује, и преузета је контрола над том апликацијом ради интерног 
администрирања у канцеларији. 

На рачунарима чији корисници користе РсРег менаџер софтвер су постављене нове верзије ове 
апликације а претходне су задржане на серверу као архива. 

Aжурирaн je сoфтвeр нa мрeжнoj oпрeми кoja сe нaлaзи у кaнцeлaриjи чимe je брзинa oдзивa и 
кoнeктoвaњa из кaнцeлaриje нa дaтa цeнтрe пoдигнутo нa joш виши нивo. 

 

Разно 
 

Сajт je aжурирaн рeдoвнo (у oблaстимa дoкумeнaтa упрaвнoг oдбoрa и oдлукa упрaвнoг oдбoрa 
нajчeшћe, али и у деловима везаним за овлашћене суосниваче где су неки брисани а неки 
додавани или су им мењани подаци). Фoрум Кoнфeрeнциje суoснивaчa нa aдрeси 
konferencija.rnids.rs је редовно праћен, и нaпрaвљeнa je рeдoвнa кoпиja бaзe и цeлoг фoрумa.  

Нa зaхтeв прeцeдникa кoнфeрeнциje суoснивaчa нaпрaвљeнo je и упутствo зa кoрисникe фoрумa 
дa би им сe oлaкшaлo прaћeњe тeмa и прoмeнa у тeмeмa нa фoруму, a зaтим je и дистрибуирaнo. 
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Сajт je aжурирaн рeдoвнo (у oблaстимa дoкумeнaтa упрaвнoг oдбoрa и oдлукa упрaвнoг oдбoрa 
нajчeшћe, али и у деловима везаним за овлашћене суосниваче где су неки брисани а неки 
додавани или су им менјани подаци). Фoрум Кoнфeрeнциje суoснивaчa нa aдрeси 
кoнфeрeнциja.рнидс.рс је редовно праћен, и нaпрaвљeнa je рeдoвнa кoпиja бaзe и цeлoг фoрумa.  

Набављена су још два квалификована сертификата од сертификационог тела ПТТ Србија, 
помоћу којих ће се потписивати авансни и коначни рачуни. 

Нaпрaвљeнe су рeзeрвнe кoпиje сoфтвeрa teambox кojи je кoришћeн зa кoлaбoрaциjу тoкoм 
2012. гoдинe. 

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 
 

На почетку четвртог квартала обављено је редовно оцењивање рада у претходном кварталу у 
оквиру сектора и утврђивање резултата анонимне анкете за све запослене.  

У вези укњижбе преосталог дела пословног простора, архитекта је завршио за израду пројекта, 
те преостаје да се пројекат са пратећом документацијом преда ради надлежном органу. 

Састављен је нацрт Правилника о накнадама за лица која бира Конференција суоснивача и 
нацрт Правилника о начину избора и раду Статутарне комисије, оба акта је донела 
Конференција суосниавача на редовној седници у децембру. 

Састављен коначни предлог Општих услова о регистрацији назива националних интернет 
домена и нацрт Општих услова о раду овлашћених регистара, а које је, такође донела 
Конференција суосниавача на редовној седници у децембру. 

Започета реализација уговора са Iron Trust д.о.о., током новембра су унети први документи у 
електронску базу аката РНИДС-а и предате резервне копије докумената у папирном облику на 
чување. 

Учешће у припреми предлога Финансијског плана за 2013. годину и измена и допуна 
Финансијског плана за 2012. годину; 

Припремљен и послат допис овлашћеним регистрима и регистрантима вези у регистрација за 
које не постоје потпуни подаци. 

Током овог квартала, као значајна и свеобухватна активност сектора била је креирање и 
уређивање електронске архиве за 2012. годину. За потребе будуће интерне ревизије и контроле 
пословања коју спроводи Управни одбор, креирана је база свих исплата, са пратећом 
документацијом за 2012. годину. Интензивиран је унос документације у електронску базу коју 
одржава Iron Trust, унето је преко 600 докумената, који су претежно из ове године или су из 
претходних година, али се примењују и у овој години. Документација се уноси у електронску 
базу према одељцима, као креирани одељци постоје: Кoнфeрeнциja суoснивaчa; Упрaвни oдбoр; 
Кaнцeлaриja РНИДС-а, сa пoдoдeљцимa: Кабинет директора, Сектор ИКТ услуга, Сектор за опште 
и правне послове, Сектор за развој пословања, Сектор финансија. 

Извршена је набавка електронског деловодника, а који у себу садржи и елементе DMS система, 
обзиром да омогућава повезивање са електронском архивом документације, а оставља 
отрвореном могућност да се унесу и додатне функционалности, као што су: генерисање 
протокола за исплату и њихово електронско потписивање, праћење утрошка средстава, 
реализације уговора и сл. Употреба овог деловодника планирана је за јануар 2013. године. 

Припремљени су и потписани уговори са члановима комисије за оцену 4ПИ пројеката и радне 
групе за израду Етичког кодекса и акта који регулише питање сукоба интереса. 
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Извршена је анализа регулативе и праксе у вези интерне ревизије коју примењују државни 
органи и организације Републике Србије и састављен нацрт Правилника о интерној ревизији, а 
који је усвојио Управни одбор на седници од 24. децембра 2012. године. 

Обзиром да је на седници Управног одбора од 5. децембра 2012. године, за вд директора 
постављен Александар Попоповић, припремљена је потребна документација и извршена 
промена директора пред АПР-ом. Поред тога, у сарадњу са сектором за финанције припремљена 
је документација у вези примопредаје дужности директора. 

У вези насталог проблема са регистрованим називима домена код овлашћеног регистра Нинет, 
извршена је анализа насталог пропуста са становишта уговорног односа овог овлашћеног 
регистра и РНИДС-а и у вези са тим изречена мера привременог ограничавања обављања 
послова регистрације назива интернет домена. 

Припремљена је документација за поновно покретање поступка набавке пројекта софтвера за 
регистацију назива домена и учествовано у раду ове комисије. 

Одговарано је на сложеније упите овлашћених регистара, регистраната и трећих лица, из 
делокруга сектора, а на која није могао да одговори запослени сектора ИКТ услуга, који ради 
са корисницима, обављани и други текући правни послови. 

 

 Послови обављени за потребе УО и Конференције суоснивача 

 
У овом периоду одржано је девет седница Управног одбора, за те потребе обављани су следећи 
редовни послови:  

 
  Припрема и редакција предлога аката и других материјала пре седнице; 
  Присуство на седницама и учествовање у раду; 
  Састављање записника по одржаним седницама и редакција донетих аката. 

 
У децембру је одржана редовна седнице Конферецније суоснивача на којој је донето више 
докумената, како у вези корпоративног управљања, тако и у вези регистрације назива интернет 
домена. Сектор је у значајној мери учестовао у изради аката који су донети на овој седници. 

 

4ПИ 
 

У сарадњи са сектором за развој пословања и сектором финансија, обављена је оцена 
испуњености формалних услова за учестовање на конкурсу за доделу средства у оквиру 4ПИ 
програма. Пројекти који су испунили формалне услове наставили су даљи поступак и дати су 
изабраној комисији на оцењивање. 

Након што је комисија, која је вршила оцену пројеката доставила извештај, припремљена је 
одговарајућа документација и уговори са носиоцима изабраних пројеката. 
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Сарадња са другим организацијама 
 

Обзиром на учешће у радним групама ICANN-a, IDNPDP2 и Framework of Interpretation, 
Извршном директору за опште и правне послове је, о трошку организатора, у оквиру ccNSO 
Travel Funding програма, одобрен одлазак на ICANN конфренцију, која се у априлу одржава у 
Пекингу.   

Одржан је састанак са сарадником Правног факултета Унион, у вези наставка сарадње 
одржавања повремених предавања студентима овог факултета у вези проблематике назива 
интернет домена и евентуалног писања стручног текста на ову тему. На састанку је такође 
разговарано о сарадњи РНИДС-а и овог факултета у вези организације едукативног семинара 
за носиоце правосудних функција, а на ком би била обухваћена тематика назива интернет 
домена и сајбер криминала. 

 

Општи послови 

Набавке 

 Месечна набавка воде; 
 Месечна набавка за кафе апарат; 
 Месечна набавка материјала за одржавање просторија; 
 Месечна набавка по тачки 7.9 (репрезентација за потребе РНИДС-а); 
 Набавка канцеларијског репро материјала. 

 

Службена путовања 

 

За потребе службених путовања обављене су завршне припреме, преостале за Торонто и 
Фиренцу. 

Електронска и телефонска комуникација са пружаоцима услуга из Брисела и Торонта и 
разрешавање насталих проблема  у вези плаћених рачуна. 

Започет пред-процес организације за службених путовања у 2013-ој години. 

 

Конференције и састанци 

 

За потребе одржавања редовне седнице Конференције суоснивача припремљен је списак 
суоснивача са правом гласа, идентификационе картице као и рекетићи за гласање, закупљена 
је сала са послужењем. Суоснивачи који се нису појавили на седници, због чега није било 
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кворума те је иста и померена, су анкетирани уз молбу да потврде своје присуство на 
поновљеној седници. 

Организован је кетеринг за учеснике за потребе обуке за рад са Интерном ревизијом. 

Уступљена је сала за RIPE NCC састанак те су за учеснике припремљени материјали и 
обезбеђени кафа, чај и сокови. 

 

Предрачуни и рачуни 

 

Обављена је месечна припрема и штампање коначних рачуна уз оверавање и паковање за 
слање поштом сваког првог у месецу. Вршено издавање предрачуна и рачуна за годишње 
накнаде по уплати истих и припремање за слање поштом, као и слање предрачуна за 
регистрацију домена по добијеним захтевима овлашћених регистара. 

 

Протоколи за исплату 

 

Извршено је попуњавање нових и прослеђивање по секторима протокола за исплату, као и 
пријем завршних предмета за архивирање, ажурирање финансијског деловодника и скенирање. 

До краја децембра издато је 252 протокола који су заједно са пратећом документацијом 
скенирани и архивирани по броју предмета. 

 

Електронска база података 

 

За потребе електронске базе припремљено је, а по потреби и умножено преко 600 документа из 
ове године и предато IRON TRUST-у ради скенирање и архивирања резервних копија. 

 

Остали општи административни послови 

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

 ПЗИ - попуњавање нових протокола и прослеђивање по секторима; 
 ПЗИ - пријем предмета за архивирање, ажурирање финансијског деловодника, 

скенирање; 
 Припрема предлога буџета за службена путовања у 2013-ој одини; 
 Присуствоање седницама УО и састављање записника; 
 Припреме око увођења електронског деловодника; 
 Обављање послова предаје пред АПР-ом, ПИО-м и Пореском управом; 
 Разврставање, оверавање и припрема интерне поште, слање по куриру.  
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Сектор за развој пословања 

Рaзвoj пoслoвaњa 
 

Током новембра су стигле нове информације из мобилних оператора. Продаја и маркетинг 
Телекома су у план за 2013. уградили кампању у складу са нашим разговором. Више детаља 
ћемо знати кад крену припреме за ту кампању, обећали су да ћемо бити у контакту у вези тога. 
С друге стране, овавештење из Теленора гласи да тренутно нису заинтересовани за понуду ове 
услуге својим резиденцијалним корисницима.  

Током децембра је успостављен контакт са Љиљаном Јовић, извршним директором за развој 
пословања Vip-а. Због предновогодишњих обавеза није дошло до састанка, али је она у 
телефонском разговору дала позитиван коментар на идеју и састанак са члановима њеног тима 
је договорен за јануар. 

Са Милошем Брадашом из Сталне конференције градова и општина је договорена сарадња по 
питању информисања представника локалних самоуправа о значају коришћења адекватних 
националних интернет домена приликом креирања званичних сајтова локалних самоуправа. 
Послат му је предлог текста који треба проследити представницима локалних самоуправа, али 
повратна информација није достављена.  

Током „Social Change Hackathon“ дешавања у ТЦ Зира, успостављен је контакт са Ведраном 
Бајером из Гугла. Идеја о гостовању представника Гугла на конференцији ДИДС 2013 му се 
чинила изводљивом, и обећао је да ће се распитати и потражити неког стручњака за Гуглов 
алгоритам претраге. У међувремену је проследио пар повратних информација, али још увек није 
добио потврду од контактираних. 

Одржан је састанак са Иваном Стојановићем из компанија Бамби. Предочене су му све 
предности и могућности које собом носи статус суоснивача РНИДС-а, као и заинтересованост 
РНИДС-а да у свој рад укључи најширу друштвену заједницу, а посебно велике компаније које 
желе да раде за добробит домаћег интернет простора.  

На "Future Challenges" радионици у Бриселу се дискутовало о будућности DNS тржишта. По 
неким сценаријима тржиште ће расти јер ће регистри нових gTLDs кренути у агресивне 
кампање. По другима је тржиште већ толико засићено да ће доћи до канибализације одређених 
постојећих делова тржишта, само је питање да ли ће веће губитке имати постојеће ccTLD или 
gTLD тржиште. Један од фактора око кога је ипак постигнута сагласност је да цене домена неће 
расти. На закључак по овом питању велики утицај има потпуно непознат фактор – да ли ће 
Гугл своје домене делити бесплатно, или не. И каква ће им цена бити ако не буду бесплатни. 

Једно од кључних питања је било и како се дефинише успешност рада једног националног 
регистра. Закључак је био да се квалитет рада не може мерити само бројем домена, већ и 
квалитетом садржаја и сигурношћу корисника на њима. 

Стратегија националних регистара треба да се заснива на већој сигурности, већем 
кредибилитету и поверењу корисника, у односу на остале (new gTLD) регистре. Тиме би 
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представљали решење за потенцијалну корисничку конфузију која може настати са доласком 
огромног броја нових gTLDs. Процена је да ће корпоративни корисници свакако показати већу 
лојалност према ccTLDs. 

Развој доменског бизниса захтева нова знања и људе с другачијим искуством – пре пар година 
ни један национални регистар није имао маркетинг, а сад је тешко наћи неки који нема 
развијену маркетиншку функцију. У будућности ће маркетиншка функција бити још значајнија, 
јер ће тада још значајније бити брендирање властитог производа, као и сви облици 
организоване комуникације… 

9. CENTR-ова маркетиншка радионица у Фиренци се углавном бавила редовним активностима 
националних регистара, уз пар гостујућих предавача.  

На почетку је представник Gucci-ја представио проблеме са којима се на Интернету сусрећу 
тако велики интернационални брендови чије је производе лако копирати и објаснио нјихову 
визију употребе новог gTLD домена .gucci, за који су аплицирали. Међутим, признао је да још 
увек нису разрадили стратегију комуникације ове „сигурне“ адресе својих сајтова на новом 
интернет домену. 

Словенци своје тржиште отварају и страним овлашћеним регистрима јер их на то приморава ЕУ 
и њихови закони против дискриминације на тржишту.  

Руси су креирали апликацију за анализу садржаја сајтова на њиховим доменима (анализа 
домена се може видети на адресama statdom.ru/stat.cctld.ru/статистикадоменов.рф). Извршни 
директор за развој пословања је разгварао са представницама руског националног регистра и 
договорена је размена информација између њихове и наше технике, јер се управо планира 
развој једне такве апликације. 

Французи су се озбиљно посветили друштвеним медијима и оформили тим специјално за ту 
намену. Дефинисали су 7 циљних јавности којима се обраћају кроз друштвене мреже Twitter, 
LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ и Viadeo (француска верзија LinkedIn-а). Да би своје 
присуство на друштвеним медијима оптимизовали, користе специјалну платформу за праћење и 
анализу SM ефеката. 

Аустријанци су спровели опсежно истраживање тржишта са циљем утврђивања доменске 
стратегије компанија и дошли до занимљивих резултата: 

 За доменску стратегију је у 37,3% случајева одговоран виши менаџмент, у 20,9% 
маркетинг, у 14,1% ИТ, екстерне агенције у 10,8% случајева итд. 

 Називи домена се најчешће бирају у складу са називом компаније (76,4%), али се јако 
пуно назива домена региструје и из маркетиншких разлога – 58,2% је везано за 
компанију, 52,7% за брендове, 28,2% за слогане и поруке, 26,8% за кампање... 

 Доменску стратегију планира 43,6% компанија, а 41,4% тврди да је већ има, међутим 
агенције и ОР-ови се не би сложили с тим – само 9,1% агенција и 12,5% ОР-ова сматра 
да компаније заиста имају већ примењену стратегију 

Европски регистар је представио свој програм маркетиншке подршке ОР-овима. За ову сврху 
они на конто сваког ОР-а издвајају 1,5 евро по сваком новорегистрованом, односно 0,35 евра по 
сваком обновљеном домену. Из тог буџета ОР може да добије рефундацију трошкова своје 
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кампање. Предложене кампање одобрава EURid, у складу са својим циљевима и стратегијом и, 
притом, тражи од ОР-ова да предвиде резултате предложене кампање. Рефундација се врши у 
зависности од резултата.  

Британци планирају увођење .uk домена који ће моћи да се региструје директно, без поддомена. 
С обзиром на велику популарност .co.uk домена, .uk домен ће брендирати као посебан домен, са 
посебним особинама и бенефитима (не као алтернативу  .co.uk домену), намењен другачијим 
циљним групама – са .uk ће гађати велике компаније, док ће .co.uk бити намењен малим и 
средњим предузећима, која га и тренутно највише користе. 

Употреба ћирилице у медијима је била тема трибине Удружења новинара Србије (УНС), на којој 
је, испред РНИДС-а,  учествовао и извршни директор за развој пословања. Он је истакао да су 
технички проблеми углавном превазиђени и да највећи светски претраживач „Гугл” препознаје 
ћирилицу као српско писмо, што значи да је проблем у људима, а не у технологији, кад је у 
питању српска ћирилица на Интернету. РНИДС је међу првима реаговао и омогућио 
корисницима Интернета да користе српску ћирилицу у називима домена, али је тешко 
предвидети колико ће то помоћи ћирилици да о(п)стане у свакодневној употреби. Ћирилици је 
потребна много већа, свеобухватна, системска подршка, а РНИДС по овом питању чини колико 
је у његовој моћи.  

Информације и линкови ка одговарајућим анкетама на сервису SurveyMonkey су дистрибуиране 
кроз мејлинг листе пријатељских организација, као и кроз наше комуникационе канале. Одзив 
није био задовољавајући, али се из 132 дата одговора види да анкетиранима цена није 
најважнији фактор при избору назива домена. 

 

ПР и мaркeтинг aктивнoсти 

У четвртом кварталу је забележена укупно 140 објава – 43 у штампаним медијима, 88 на 
Интернету, 4 радијске и 5 ТВ објава. Објаве су углавном покривале 4 теме - кампању „Нађи ме 
лако“ (укупно 36 објава), почетак 4ПИ конкурса и објављивање одабраних пројеката (укупно 30 
објава), вест о јубиларних 75.000 .RS  домена (укупно 21 објава) и вест о инфографику (укупно 
11 објава). 
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На основу анализе 124 објаве, које је обухватио електронски клипинг, види се да је број објава 
у 4. кварталу пао за нешто више од 126% у односу на 2. квартал. Број објава на интернет 
порталима износи 56% свих објава, али је и даље највећа вредност објава забележена у 
електронским медијима. 
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Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима.  

У октобру је Војислав Родић гостовао у емисији „Србија на вези“ РТС 1 – програм за дијаспору, 
Предраг Милићевић је дао изјаве о 4ПИ пројекту и кампањи „Нађи ме лако“ за ТВ емисије е-ТВ 
(РТС2) и Курсор ТВ (Б92 Инфо), а гостовао је и на Радију Студио Б, ТВ Студио Б (у емисији 
„Београде, добро јутро“) и на Радију БГД 2 (у емисијји „Дигиталне иконе“), на тему 4ПИ. 

У медије је пласирано неколико саопштења и ауторских текстова:  „Нађи ме лако“,  „Из угла 
Гугла“, „Интернет бескућници, подстанари и власници“ и вест о 4ПИ. 

У оквиру BTL  активности, током месеца је огранизован и један неформалан скуп - 4ПИ TweetUp 
у Перо Арт галерији, на коме је присуствовало око 30 блогера, новинара и твитераша који су 
непосредно обавештени о старту новог 4ПИ пројекта. 

У новембру је Предраг Милићевић имао укључење у емисију на Радију 202 о ћирилици на 
Интернету. Тог месеца је учествовао и у изради текста о малим и средњим предузећима на 
Интернету, за специјал МСП магазина Бизнис и финансије, а у часописима Интернет огледало и 
GM је објављен ауторски текст Лазара Бошковића „Чији је мој домен“, о доменским споровима. 

У медије је пласирано саопштење о израђеном инфографику о предностима .РС домена, што је 
била тема већег броја чланака објављених у овом месецу. 

У децембру је Предраг Милићевић дао изјаву за емисију Курсор на конференцији за медије, на 
званичном промовисању одобрених 4ПИ пројеката, са те конференције је направљен извештај и 
емитован на радију Београд 202, а креиран је и прилог о 4ПИ пројектима за емисију еТВ, на РТС 
2. 

У медије су пласирана саопштења о јубиларних 75.000 регистрованих назива .RS домена, о 
компромитованим називима .RS домена, Б-линк 2012 – фестивалу нових комуникација, чији смо 
били медијски покровитељ и саопштење о 4ПИ пројектима одобреним за суфинансирање. 

Половином месеца, у кафеу Good Times @Limundo, у сарадњи са GreenDesign-ом, организовано 
је дружење поводом успешно завршеног првог конкурса за дизајн инфографика. Гости су том 
приликом, користећи наменски креиран QR код, могли да оду на сајт на коме се инфографик 
налази и да га одмах преузму и поделе са својим пријатељима на друштвеним мрежама. 
Догађају је присуствовало 40-ак блогера и твитераша, као и представници медија, а на Твитеру 
је пропраћен под ознаком #InfografikUp. 

Октобарска кампања „Нађи ме лако“ је од комуникационих канала користила ИТ и бизнис 
часописе, као и Интернет (Етаргет контекстуалне огласе, e-mail кампању преко YellowPages и 
банер на насловној страни њиховог сајта). На основу података из Google Analytics-а и одређене 
корексције на основу Етаргет-ове статистике, дошло се до броја од преко 18.100 посета сајту 
nadjimelako.rs током октобра. Процена је да је око 4.000 посетилаца сајта усмерено ка 
одредишним странама и сајтовима ОР-ова, што је допринело да се ове године у октобру 
региструје 1.796 нових назива .RS домена, односно за скоро 13% више у односу на исти месец 
2011. године. Из изнетог се може извући закључак да је за успешну продајну кампању 
неопходно врло активно учешће ОР-ова, јер од њихове активности (а и цена које они креирају 
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према крајњим корисницима) директно зависи број новорегистрованих домена. С друге стране, 
активном промоцијом вредности и брендирањем националних домена, утиче се на повећање 
тражње за доменима, па је предлог да се брендингом и едукативном комуникацијом бави 
РНИДС, а да се унапређењем продаје и продајним кампањама баве ОР-ови. На тај начин би 
свако био одговоран за оно на шта реално може да утиче. 

У новембру је креиран инфографик, који на једноставан и визуелно упечатљив начин 
представља свих пет предности .RS националног интернет домена (присутво на српском 
тржишту, доступност назива домена, заштиту идентитета и брендова, безбедност за посетиоце 
сајтова и припадност локалној интернет заједници), реализован је путем јавног конкурса који 
смо организовали у сарадњи са дизајнерском заједницом окупљеном око интернет портала 
GreenDesign.rs.  

4ПИ 2012 пројекат је био актуелан током целог 4. квартала. У октобру је пројекат промовисан и 
пуштен је у рад сајт на адресама www.4pi.rs и 4пи.срб. Током месеца су пружане информације 
заинтересованим потенцијалним носиоцима пројеката, а стигао је и први предлог пројекта. У 
новембру је завршена пријава 4ПИ 2012 пројеката и формирана комисија која ће изабрати 
пројекте за суфинансирање. На сајт 4pi.rs/4пи.срб су поставњена 72 пројекта која формално 
задовољавају све услове конкурса. У децембру је комисија завршила са анализом пријављених 
пројеката за 2012. годину, а при оцени се руководила критеријумима утврђеним јавним позивом 
и предвиђеним активностима, и у задатом року (21. децембар 2012.) донела закључак да осам 
пријављених пројеката најадекватније испуњава задате критеријуме и предложила директору 
РНИДС-а њихово суфинансирање, што је он и одобрио. Сви пројекти су 21.12. постављени на сајт 
4pi.rs/4пи.срб, као одобрени пројекти, а 26. децембра, у хотелу „Москва“, званично су и 
представљени, у присуству представника РНИДС-а, комисије, носилаца пројеката и медија. На 
самој конференцији за медије су представницима носилаца пројеката уручени уговори, а три су 
потписана одмах по завршетку конференције. 

У току 4. квартала је настављен рад на изради корпоративне веб презентације. У октобру је 
креиран комплетан, нов српски текст за сајт, као и прва верзија превода на енглески. У 
новембру је креиран костур сајта и убачен српски текст. Отпочела је израда енглеске верзије 
сајта и међусобно линковање садржаја. У децембру су унети сви садржаји, на оба језика и оба 
писма, извршена је миграција садржаја са постојећег сајта и примењен нови дизајн. Остало је 
да се доврши форматирање текстова, убаце недостајуће фотографије, исправе уочене 
неправилности и дораде неке функционалности у back-end-у. 

Редовно је одржаван РНИДС-ов сајт и одржавана комуникација преко Фејсбук стране и Твитер 
налога. 
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Сектор финансија 

Извештај сектора за финансије за четврти квартал, 2012. године сачињавају четири целине: 

 Активности сектора, 
 Реализација финансијског плана, 
 Преглед финансијских средстава и 
 Купци. 

 

Aктивнoсти сектора 

Октобар 

 

Најважнији, чин посматрано са аспекта сектора за финансије јесте чињеница да је током месеца 
октобра 2012. године потписан је уговор са ревизорском кућом „ДСТ Ревизија“ па су се на тај 
начин стекли услови за отпочињање прелиминарних активности усмерених на међусобном 
упознавању на релацији „ревизор – клијент“ и детерминисању почетних активности 
предревизије. 

Осим тога значајна је и чињеница да су коначно прихваћени захтеви за прекњижавањем 
уочених неслагања књиговодствених картица Пореске управе и Фондације, а насталих услед 
грешака учињених од стране општинских филијала пореских управа Стари град и Врачар. 
Сукцесивно су извршена и пратећа прекњижавања од стране референата Пореске управе. 
Након тога су и преузете сравњене картице у Пореској управи, филијала Стари град. 

У октобру су отпочеле обимније активности на изради финансијског плана за 2013. годину, као 
и пратећег ребаланса финансијског плана за 2012. годину.  

Сектор се ангажовао заједно са рачуновођом и представницима предузећа „ИТ Биз“ на 
припреми нове форме и садржине месечних рачуна, а све у светлу новонасталих фискалних 
промена (промена стопе ПДВ-а са 18% на 20%). 

У протеклом периоду приметно је било ангажовање на међународним плаћањима и сравњењу 
пратеће документацију имајући у виду значајан обим службених путовања у иностранство, као 
и набавки из иностранства (Нетнод, Шведска). 

Што се тиче односа са пословним банкама дошло је до реорочења девизног депозита код Хипо 
Алпе-Адрија банке, на нова три месеца, уз исте услове као и код претходног орочења, слободно 
се може истаћи тренутно најповољније на тржишту банкарских производа. 
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Новембар 

 

Најважнији, чин посматрано са аспекта сектора за финансије јесте чињеница да је током месеца 
новембра 2012. године, јесте започет процес предревизије финансијских извештаја за 2012. 
годину и детаљније упознавање ревизора са пословањем саме Фондације. 

У том смислу потребно је истаћи значајне активности Сектора (заједно са Сектором за опште и 
правне послове) усмерене на што потпунијој, ажурнијој и свеобухватнијој припреми 
документације за потребе обављања процеса предревизије. 

Ове активности су биле усмерене на све интензивније испоручивање докумената Iron Trustu, 
задуженом за архивирање и дигитализацију пословне документације, све у функцији каснијег 
лакшег сналажења по истој приликом потенцијалних претрага. 

На седници Управног одбора број 137, од дана 26.11.2012. усвојен је Ребаланс (Измене и допуне) 
Финансијског плана за 2012. годину па је самим тим он на снази. Томе су претходила последња 
усаглашавања очекиваног кретања појединих позиција.  

Настављене су и активности на изради Финансијског плана за 2013. годину, имајући у виду 
постојеће инпуте. 

Значајан обим активности је био усмерен на прелиминарно оцењивање пристиглих пројеката на 
конкурсу за 4ПИ (са извршним директорима за развој пословања и опште и правне послове), у 
овом случају са аспекта испуњења основних критеријума финансијског плана потенцијалних 
пројеката. 

 

Децембар 

 

Централни сегмент рада у децембру је био израда Финансијског плана за 2013. годину, који је 
након неколико итерација и усвојен на седници Управног одбора 28.12.2012. године. Уз 
неколико материјала припремљених за потребе УО потребно је издвојити и Правилник о 
изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је 
усвојен на истој, већ споменутој 141. седници. 

Са аспекта овог сектора велики део радног ангажмана је током децембра месеца био посвећен 
финансијском аспекту организације Конференције суоснивача, како на страни организације 
скупова тако и у контексту анализи предложене документације. 

Такође до краја је испраћен, са финансијског становишта процес предлагања, одлучивања и 
уговарања кандидованих пројеката на 4ПИ конкурсу, а на бази добијених инпута како од самих 
предлагача, тако и од независне комисије за избор пројеката за финансирање. 
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Испраћен је и финансијски аспект увођења електронског деловодника са колегама из сектора 
за опште и правне послове са превасходним акцентом на све могућности које овај деловодник 
прућа и механизам његовог рада. 

Имајући да је почетком месеца дошло до промене в.д. директора извршен је читав низ 
административних и логистичких радњи пред Државним органима, банкама, пословним 
партнерима  и сл неопходних за свакодневно функционисање РНИДС-а. 

Велики напор је био уложен да се на самом крају године изврше сва неопходна плаћања, 
достава документације која је пристигла на књижење, да се сервисирају све доспеле обавезе... 

*** 

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, oбрaчуни службeнoг путa, 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 
2012. годину и одговарајуће поређење са планираним величинама. Детаљнији приказ следи на 
табели испод. 

 

Шифра Назив План Реализовано Остаје 
Проценат 

реализације 

А Приливи 94.987.786,00  96.112.431,06  1.124.645,06  101,2% 

1 Пословни приливи 91.578.734,00  93.422.946,00  1.844.212,00  102,0% 

1.1 Аванси за домене 90.680.134,00  92.621.536,00  1.941.402,00  102,1% 

1.2 Чланарина 780.000,00  684.000,00  -96.000,00  87,7% 

1.3 
Провера 
оспособљености 

23.600,00  23.600,00  0,00  100,0% 

1.4 
Остали пословни 
приливи 

95.000,00  93.810,00  -1.190,00  98,7% 

2 Остали приливи 0,00  0,00  0,00   

2.1 Донације 0,00  0,00  0,00   

2.2 
Приливи од заједничких 
пројеката 

0,00  0,00  0,00   

2.3 
Продаја капиталних 
добара 

0,00  0,00  0,00   

2.4 Остало 0,00  0,00  0,00   

3 Финансијски приливи 3.409.052,00  2.689.485,06  -719.566,94  78,9% 

3.1 
Камате на орочена 
средства 

1.122.272,00  1.180.451,06  58.179,06  105,2% 

3.2 
Дивиденде од улагања 
у ХоВ 

0,00  0,00  0,00   

3.3 
Каматеод купаца за 
доцњеу плаћању 

0,00  0,00  0,00   

3.4 Курсне разлике 2.286.780,00  1.509.034,00  -777.746,00  66,0% 

3.5 Наплата штете 0,00  0,00  0,00   

3.6 Капитална добит 0,00  0,00  0,00   
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Шифра Назив План Реализовано Остаје 
Проценат 

реализације 

3.7 ПДВ 0,00  0,00  0,00   

3.8 Остало (кредит) 0,00  0,00  0,00   

Б Одливи 102.810.945,00  93.564.351,36  9.246.593,64 91,0% 

4 
Унапређење основне 
функције 

19.388.074,00  18.137.700,45  1.250.373,55  93,6% 

4.1 
Унапређење софтвера 
ѕа регистрацију домена 

1.762.136,00  1.579.951,73  182.184,27  89,7% 

4.2 Увођење DNSSEC 706.000,00  705.999,87  0,13  100,0% 

4.3 Увођење IPv6 50.000,00  0,00  50.000,00  0,0% 

4.4 Ћирилични домен 612.000,00  611.661,12  338,88  99,9% 

4.5 
Набавка Firewall 
решења 

3.799.000,00  3.798.203,78  796,22  100,0% 

4.6 
Набавка ентерпрајз 
сервера 

129.938,00  129.937,80  0,20  100,0% 

4.7 
Проширење сториџ 
система 

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

4.8 
Систем за извештавање 
из базе података 

236.000,00  142.966,80  93.033,20  60,6% 

4.9 Техничка подршка 6.541.000,00  6.261.468,13  279.531,87  95,7% 

4.10 Интернет услуге 1.060.000,00  949.605,80  110.394,20  89,6% 

4.11 
Систем за 
управљањедокументима 

0,00  0,00  0,00   

4.12 
Безбедност 
информација и 
континуитет пословања 

1.269.000,00  1.266.006,00  2.994,00  99,8% 

4.13 Ентерпрајз лиценце 1.783.000,00  1.470.846,84  312.153,16  82,5% 

4.14 
Прављење резервних 
копија 

250.000,00  31.175,98  218.824,02  12,5% 

5 Развој пословања 15.763.571,00  13.968.094,33  1.795.476,67  88,6% 

5.1 Конференције и скупови 6.446.321,00  5.903.391,88  542.929,12  91,6% 
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Шифра Назив План Реализовано Остаје 
Проценат 

реализације 

5.2 Сарадња са медијима 4.500.000,00  3.911.194,04  588.805,96  86,9% 

5.3 Маркетинг и ПР 4.307.250,00  3.697.477,91  609.772,09  85,8% 

5.4 
Проширење чланства и 
унапређење бренда 

450.000,00  400.000,00  50.000,00  88,9% 

5.5 Остало 60.000,00  56.030,50  3.969,50  93,4% 

6 
Финансирање пројеката 
од значаја 

2.003.555,00  1.621.652,00  381.903,00  80,9% 

6.1 
Суфинансирање 
пројеката 

1.708.555,00  1.326.652,00  381.903,00  77,6% 

6.2 
Стипендије за радове 
на факултетима 

295.000,00  295.000,00  0,00  100,0% 

6.3 Јавно образовање 0,00  0,00  0,00   

6.4 
Годишња награда 
РНИДС 

0,00  0,00  0,00   

6.5 Остало 0,00  0,00  0,00   

7 
Административни и 
општи трошкови 

10.371.556,00  9.500.981,48  870.574,52  91,6% 

7.1 Професионалне услуге 2.663.000,00  2.474.951,73  188.048,27  92,9% 

7.2 
Трошкови 
функционисања 
канцеларије 

2.668.000,00  2.430.023,69  237.976,31  91,1% 

7.3 
Услуге градског и 
межуградског превоза 

200.000,00  198.302,02  1.697,98  99,2% 

7.4 Комуналије 735.000,00  670.777,49  64.222,51  91,3% 

7.5 Комуникације 1.275.000,00  1.144.492,61  130.507,39  89,8% 

7.6 Осигурање 650.000,00  590.524,68  59.475,32  90,8% 

7.7 Одржавање просторија 400.000,00  384.628,48  15.371,52  96,2% 

7.9 Репрезентација 300.000,00  258.813,74  41.186,26  86,3% 

7.10 Остало 765.556,00  680.991,29  84.564,71  89,0% 
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Шифра Назив План Реализовано Остаје 
Проценат 

реализације 

8 Запослени 27.938.316,00  26.584.320,35  1.353.995,65  95,2% 

9 Капитална улагања 824.611,00  824.610,37  0,63  100,0% 

10 Остали расходи 14.046.262,00  12.652.659,64  1.393.602,36  90,1% 

10.1 Рад Управног одбора 9.340.750,00  8.046.693,50  1.294.056,50  86,1% 

10.2 
Трошкови одржавања 
скупштине 

375.000,00  294.773,18  80.226,82  78,6% 

10.3 
Пројекти преостали за 
плаћање из претходних 
година 

3.930.512,00  3.916.283,96  14.228,04  99,6% 

10.4 Чланарине и претплате 400.000,00  394.909,00  5.091,00  98,7% 

10.5 Остало 0,00  0,00  0,00   

11 Финансијски трошкови 11.475.000,00  10.202.667,74  1.272.332,26  88,9% 

11.1 
Берзанске 
услуге(Брокер, ЦРХОВ,…) 

30.000,00  26.940,43  3.059,57  89,8% 

11.2 Камате 0,00  0,00  0,00   

11.3 Трошкови код банака 200.000,00  155.351,39  44.648,61  77,7% 

11.4 
Трошкови платног 
промета 

300.000,00  84.453,61  215.546,39  28,2% 

11.5 
Негативне курсне 
разлике 

300.000,00  26.229,63  273.770,37  8,7% 

11.6 
Порез на капиталну 
добит 

0,00  0,00  0,00   

11.7 ПДВ 10.000.000,00  9.356.902,00  643.098,00  93,6% 

11.8 Порез на имовину 380.000,00  375.592,72  4.407,28  98,8% 

11.9 Остали порези и давања 165.000,00  137.661,60  27.338,40  83,4% 

11.10 
Отплата главнице 
кредита 

0,00  0,00  0,00   

11.11 Остало 100.000,00  39.536,36  60.463,64  39,5% 

12 Резерва 1.000.000,00  71.665,00  928.335,00  7,2% 
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Преглед финaнсиjских срeдставa 
 

У наставку документа je дaтo стaњe финaнсиjских срeдстaвa, oрoчeњa и ХoВ нa дaн 31.12.2012, 
пaрaлeлнo сa 30.09.2012.гoдинe. 

 

Датум 30.09.2012. 31.12.2012. 

Средњи курс евра 115,0320 113,7183 

Валута РСД РСД РСД ЕУР 

 

Средства у РСД РСД Прерачунато у ЕУР РСД Прерачунато у ЕУР 

Текућа средства у РСД 16.363.815,79 142.254,47 15.971.544,0 140.448,3 

Орочена средства у РСД 8.000.000,00 69.545,86 8.000.000,0 70.349,3 

Укупно 24.363.815,79 211.800,33 23.971.544,0 210.797,6 

     

Средства у ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 254.886,75 2.215,79 397.509,1 3.495,6 

Орочена средства у ЕУР 14.263.968,00 124.000,00 14.101.069,2 124.000,0 

Укупно 14.518.854,75 126.215,79 14.498.578,3 127.495,6 

 

Укупно без ХОВ 38.882.670,54 338.016,12 38.470.122,35 338.293,15 

 

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 
 

Десет највећих купаца (Овлашћених регистара) у укупном промету купаца за 2012. годину од 
94.416.801,56 учествује са 82,5%. 

 

* 

* * 

Уобичајено је било да се у кварталним извештајима даје и кратка анализа периодичних 
финансијских извештаја за односни квартал, међутим пошто још нису завршена сва књижења, 
јер и даље стижу рачуни који се односе на 2012. годину, а и због рока за предају финансијских 
извештаја у АПР, у овом извештају нема такве интерпретације. Наиме, захтев да рачуновођа 
уради прелиминарне финансијске извештаје само за потребу кварталног извештаја би са собом 
носио и додатне трошкове који нису предвиђени финансијским планом. 

Оно што је тренутно познато са 100% сигурношћу јесу пословни приходи и они у 2012. години 
износе 77.174.871,29 динара, што представља раст од скоро 13% у односу на 2011. годину. 
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Извршење планова за четврти квартал 2012. године 

У следећим табелама је дат преглед задатака из Плана и програма рада Управног одбора за 
2012. годину. 

Приоритети за целу годину Статус 
Успешно стартовање и регистрација .срб домена Реализовано 
Стварање услова за повећање броја регистрованих (и обновљених) .rs и .срб домена У току 
Унапређење софтвера за регистрацију домена У току 
Припрема за увођење DNSSEC У току 
Усклађивање опреме и софтвера са IPv6 протоколом Примена IPv6 Реализовано 
Реализација обавеза преузетих потписивањем Споразума о сарадњи са 
Министарством за телекомуникације и информационо друштво 

Реализовано 

 

Област Задатак за IV квартал Статус 
Инфраструктура Набавка и пуштање у рад сопственог NTP сервера Помера се за 

2013. 
Увођење DMS/ERP система и почетак набавке Помера се за 

2013. 
DNSSEC – јавна набавка са циљем набавке и 
инсталације одговарајућег решења 

Помера се за 
2013. 

IPv6 протокол – куповина додатне опреме Помера се за 
2013. 

Софтвер за регистрацију Набавка новог софтвера У току  
Побољшање постојеће функционалности Реализовано 

Међународна сарадња Конференција ICANN Торонто Реализовано 
CENTR радионице Реализовано 

Развој РНИДС Квартални састанци са суоснивачима Није 
реализовано 

Квартални састанци са ОР Реализовано 
 

 

 

У Београду,        в.д. директора 
18. јануара, 2013. године      Александар Поповић 
 

 

 


