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Извештај директора  „РНИДС“ о раду Канцеларије  
током првог квартала 2014 . године 

Увод 

У овом извештају је дат преглед пословања Канцеларије Фондације „Регистар 
националног интернет домена Србије“ током првог квартала 2014. године. Ово је први 
квартал који је рађен према Плану и програму рада Управног одбора РНИДС и 
Финансијском плану РНИДС који су усвојени од када је изабран нови директор. 

Документ прати уобичајену структуру секторске организације Канцеларије, а у првом 
делу је дат извод из најважнијих аспеката пословања и преглед активности директора. 

 

Најважнији пословни показатељи РНИДС за овај период су: 

Током првог квартала 2014. године: 

x ДНС и сви сервиси РНИДС су функционисали са 100% расположивости; 
x Прихваћено је 486 аванса за услугу регистрације; 
x Укупни пословни прилив износи 33.412.690 динара, са ПДВ. 

На крају првог квартала 2014. године: 

x Стање средстава износи 61.784.293 динара прерачунато, са хартијама од 
вредности; 

x Укупно је регистровано 83.315 .RS и 3.585 .СРБ назива домена. 

Реализација плана 

Остварена реализација услуга регистрације и обнове назива интернет домена износи у 
првом кварталу 2014. години износи 26.778.400 динара, што представља повећање за око 
5% у односу у односу на исти период прошле године, односно 16% у односу на исти 
период 2012. године. Аналитика броја регистрованих назива домена по кварталима је дата 
у статистичком анексу, који је приложен уз овај извештај. 

Финансијски план РНИДС се сачињава по моделу прилив-одлив (у бруто износи са ПДВ). У 
овом кварталу је пораст прилива пратио модел пројекције броја домена који 
претпоставља континуитет у досадашњем раду на развоју пословања, и који наставља до 
сада уочено успоравање пораста броја домена. Финансијски план који је усвојио Управни 
одбор је поставио очекивања знатно већег раста и није остварен. Пораст прилива износи 
3,9% у односу на исти период 2013. године, али је 10,7% мањи од циља из Финансијског 
плана. 

Проценат реализације прилива у овом кварталу износи 26,9%, а реализације одлива је на 
17,3%. Реализација одлива је у овом тренутку мања јер су у овој години планирани 
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значајни издаци који нису дошли на ред у првом кварталу (нови софтвер, опрема, 
суфинансирање оглашавања). 

Сами приливи од аванса за регистрацију домена, као најзначајније категорије прилива, су 
реализовани на нивоу од 27,3% у односу на годишњи план, а оквирном динамиком је било 
предвиђено учешће првог квартала у укупном плану на нивоу од 30%. 

 

Разлози за овакву разлику између оствареног и планираног су бројни, али по мишљењу 
директора главни разлози су: нереални оптимизам при постављању циља за пораст 
прилива који није праћен планирањем активности које треба да доведу до остварења тог 
циља и велика инерција и спорост тржишта и самог Регистра у увођењу неопходних 
промена. Пословни модел РНИДС-а у тржишном смислу првенствено зависи од 
мотивисаности овлашћених регистара да улажу у тржиште регистрације домена и 
њихових услуга везаних за регистрацију домена, а ту су се у пракси показали велики 
проблеми, нарочити код већих регистара који могу да значајно промене укупне ефекте 
пословања.  

Део разлога за недостатак увећаног раста и поред увећаних активности и издатака за 
развој пословања се може приписати објективним факторима: природној спорој реакцији 
тржишта и екстерним условима као што неповољни домаћи пословни амбијент, 
продубљивање кризе и општи избори у Србији расписани и одржани током овог квартала. 
По мишљењу директора очекивани негативни ефекат увођења нових генеричких домена 
највишег нивоа још није почео да утиче на резултате. 

Активности директора 

Овај квартал је био обележен активностима везаним за управљање Интернетом и 
активностима промоције РНИДС-а као фондације која служи интернет заједници. 
Најважнији догађај у кварталу је одржавање редовне конференције ДИДС 10. марта 2014. 
године. Такође је врло значајно обележавање годишњице .СРБ домена. О оба ова 
догађаја је више дато касније у овом документу, а Канцеларија је Управном одбору 
доставила и посебне, детаљне извештаје са препорукама за идућу годину. 

 

У канцеларији је од 18. фебруара почео са радом Слободан Марковић, саветник директора 
за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, који је примљен на јавном конкурсу 
одржаном у овом кварталу. Марковић се одмах укључио у активности везане за 
управљање Интернетом, одржао је састанке у Министарству спољне и унутрашње 
трговине и телекомуникација, информационо друштво и пошту са државним секретаром и 
са помоћником министра задуженим за информационо друштво, и учествовао је на 
округлом столу Владе Србије и невладиних организација поводом отварања преговора са 
ЕУ у оквиру поглавља 10 – информационо друштво и медији. 

Током овог квартала се интензивирала и сарадња са органима државе Србије која је 
довела до укључења РНИДС-а у рад на значајним темама као што су стратегија развоја 
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широкопојасног интернета (акциони план за IPv6). Министарство је укључило РНИДС и у 
рад подгрупе за преговарачко поглавље 10 и задужило РНИДС да обави анализу правних 
тековина ЕУ у области интернет домена и управљања Интернетом. 

Значајна пажња је посвећена и разматрању могућности да РНИДС даље допринесе сајбер 
безбедности у Србији кроз едукацију, али можда и кроз оснивање посебног тима који би 
могао да превентивно делује и реагује на проблеме сајбер безбедности у .RS и .СРБ 
доменским просторима и на DNS систему у Србији. Саветник директора, Мирјана Тасић, 
која се у овом кварталу вратила са неплаћеног одсуства, је посебно радила на анализи 
ЦЕРТ праксе и могућности да РНИДС и на овај начин помогне интернет заједници у 
Србији. У овој анализи су коришћена и искуства чланица европске асоцијације регистара 
CENTR. 

 

Настављен је рад на припремама за оптимизацију и аутоматизацију процеса у 
Канцеларији. Као привремено решење је усвојен веб-базиран софтверски пакет из облака 
Teamwork.com, који је помогао заједничком раду Канцеларије и тимова у праћењу 
задатака и реализације. Канцеларија ради са Управним одбором да омогући бољи увид у 
послове који се налазе пред оба органа и остваривање задатака. 

ИКТ и регистрациона функција 

Посао на регистрацији назива интернет домена је редовно обављан. 

Завршен је рад на изради пројекта новог софтвера за регистрацију назива интернет 
домена и урађен је квалитативни пријем. Следећи корак ка изради новог система за 
регистрацију зависи од договора са управним одбором и требало би да укључи израду 
Захтева за високу доступност, безбедност, еластичност и отпорност будућег система 
регистрације, затим јавну набавку софтвера, израду пројекта инфраструктуре и јавну 
набавку опреме. 

Безбедност Регистра 

Током овог квартала није било посебних напада на безбедност регистра.   

У дата центрима је уведен у рад нови софтвер за бекап система и унапређене су 
процедуре опоравка од хаварија. У Канцеларији је стављен у функцију нови UPS уређај, 
праћен заменом серверског ормана и каблирањем канцеларија за резервно напајање. 

Спорови поводом регистрације назива интернет домена 

У току првог квартала покренут је поступак решавања спора у вези два назива домена. 
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PR и Маркетинг 

Тржишне комуникације у овом кварталу су биле највише усмерене на PR, кроз ефекте 
ДИДС конференције и скупа којим је обележена годишњица .СРБ домена. Оба скупа су 
имала стране госте и оцењена су изнад очекивања, па су произвела и одличне PR 
резултате за које се верује да даље доприносе угледу Регистра. 

У сектору за развој пословања је од 10. фебруара 2014. почела са радом Јелена 
Ожеговић, сарадник за маркетинг и комуникације. Њен првенствени задатак је 
комуникација преко друштвених мрежа и позитивни ефекти су се приметили већ у овом 
кварталу, нарочито током организације скупова. 

ДИДС 2014 је био већи, бољи и посећенији од досадашњих скупова (регистрације је било 
бар 33% више). 

Током квартала је организовано и више састанака са истакнутим представницима 
интернет заједнице који се баве маркетингом и комуникацијама у циљу дискусије о 
могућностима развоја РНИДС и налажења начина за отварање нових канала сарадње. 

Управни одбор је одобрио расписивање тендера за нови сајт Фондације (рнидс.срб/-
rnids.rs) чиме треба да се коначно реши овај проблем у интернет присуству РНИДС-а. Овај 
сајт је првенствено „корпоративни“ и треба да се бави радом организације и да буде 
место за све формалне информације. План је да се садржај везан за промоцију домена и 
комуникацију окренуту регистрантима и маркетинг публици развија на сајту „Дом 
домаћих домена“ (домен.срб/domen.rs). 

Квартални клипинг извештај из медија је приложен извештај. 

Изабран су нови доменски логотипи и знак за овлашћене регистре.    

Финансије и општи послови 

Уобичајено за први квартал у години рађено је на комплетирању завршене пословне 
године, урађени су завршни рачун, као и разни годишњи извештаји. Због измена у 
Канцеларији, урађена је и јавно објављена нова систематизација радних места. 

Управни одбор је усвојио предлог Канцеларије за измену правилника о набавкама којим 
су уведени квалификовани добављачи који се бирају по процедури са јавним позивом за 
период до три године. Нови правилник ја јавно објављен и први јавни позив за 
квалификоване добављаче по новом правилнику се очекује у другом кварталу. 

Односи са овлашћеним регистрима 

Пошто је Радна група за развој пословања коју је формирао Управни одбор завршила са 
радом и поднела извештај Управном одбору, Канцеларија је, у складу са договором, 
доставила 28. фебруара 2014. Управном одбору предлог суфинансирања оглашавања, који 
представља разраду концепта достављеног Управном одбору 28. августа 2013. Даље 
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активности усмерене ка повећању броја регистрованих назива домена зависе 
првенствено од реализације овог плана. Овлашћени регистри су већином подржали 
овакав пројекат, а план Канцеларије је да финални пројекат буде прво усаглашен са 
овлашћених регистрима, тако да у овом тренутку даљи рад са овлашћеним регистрима 
чека на одобрење Управног одбора. 

Током овог квартала је одржан састанак са овлашћеним регистром Madnet, односно са 
Мирком Мирковићем директором Madweb-a. Одржани су састанци и са неколико 
потенцијалних овлашћених регистара. 

Подршка Конференцији суоснивача 

Током овог квартала није било ванредних активности Канцеларије везаних за  
Конференцију суоснивача. Директор и Канцеларија су у оквиру редовних активности 
комуницирали и са потенцијалним новим суоснивачима, те представљали организациони 
модел РНИДС-а и разлоге за бити суоснивач. 

Фондацијска функција РНИДС-а 

Најважнији догађај везан за општекорисне делатности РНИДС-а је била организација 
ДИДС 2014 конференције, као и скупа посвећеног ћирилици на Интернету одржаног 
поводом годишњице .СРБ домена. Више о овим скуповима у наставку овог извештаја. 
РНИДС је такође помогао конференцију Webiz. 

Међународне активности Канцеларије и учешће на скуповима 

Директор је током овог квартала био на службеном путу у Израелу (у саставу делегације 
на челу са председником Управног одбора везано за питања сајбер безбедности), у 
Шведској (CENTR GA-51) и Сингапуру (ICANN-49), а користио је и зимски део годишњег 
одмора. Са свих скупова је достављен извештај Управном одбору. Посебно треба истаћи 
учешће делегације РНИДС-а на ICANN скупу где је директор био панелиста за европску 
стратегију, а Председник Управног одбора је пред ICANN бордом на јавном форуму 
подсетио на проблем интернационализованих адреса електронске поште. 

Представници канцеларије су учествовали на CENTR радионицама (безбедност, 
администрација, маркетинг, правна) и на Domain pulse скупу. Детаљни преглед путовања 
свих органа РНИДС-а током овог квартала је дат даље у овом извештају. 

Јавност и транспарентност 

Током овог квартала је припремљен, усвојен и објављен заврши рачун Фондације. 
Директор је припремио и послао Управном одбору на усвајање годишњи извештај о раду 
Канцеларије. Извештај је усвојен у другом кварталу, и објављен је на сајту РНИДС. 
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Закључак директора 

Први квартал ове године по броју активности је нешто спорији од претходна два 
квартала, али су током овог квартала створене претпоставке за брже деловање. Усвојен 
је пројекат софтвера за нови систем регистрације. Усвојен је правилник о набавкама који 
ће омогућити квалификацију добављача и ефикаснији рад канцеларије. Успешна 
организација конференције ДИДС-2014 је показала спремност Канцеларије и за 
организацију већих догађаја. 

По оцени директора приметно је повећање поверења унутар организације РНИДС, 
нарочито између Управног одбора и запослених у канцеларији. Такви односи доносе 
претпоставку за ефикаснији рад целе организације, која је сада спремнија да снажније 
делује на тржишту, да се активно укључи у питања управљања интернетом везана за 
делатност Фондације и да свеукупно да снажнији допринос развоју Интернета у Србији. 

 

Иако су остварени пораст броја регистрованих домена и пораст прилива испод плана, по 
мишљење директора, овај квартал је био успешан у остваривању циљева Фондације. 
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Сектор ИКT услуга 

Расположивост сервиса 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 

ДНС сервис Без прекида 100% 

Сервиси РсРег апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси Без прекида 100% 

Регистрација домена 

Током првог квартала 2014. године прихваћено је 486 авансних уплата од стране 
овлашћених регистара. Електронским путем послато 486 авансних рачуна. као и 15 рачуна 
из категорије обнове чланства постојећих чланова конференције суоснивача. Крајем 
првог квартала забележен је и пријем једног новог члана конференције суоснивача. 

Авансне уплате из послова регистрације домена износиле су 33.220.690 динара што је за 
10,7% мање од планираних прилива за први квартал 2014. године који износе 36.782.359 
динара, али и повећање од 3,9% у односу на исти период 2013. године када су 
забележени приливи од 31.984.660 динара. 

 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ
co.rs. 450 865 159 460.800 1953 238 985.950 1785 184 886.050
edu.rs. 450 91 25 52.200 148 33 81.450 186 36 99.900
in.rs. 250 138 72 52.500 215 70 71.250 212 63 68.750
org.rs. 450 176 53 103.050 262 42 136.800 261 41 135.900
rs. 1.350 3263 1177 5.994.000 5147 1386 8.819.550 4796 1294 8.221.500
.rs 4.533 1.486 6.662.550 7.725 1.769 10.095.000 7.240 1.618 9.412.100
срб. 500 576 17 296.500 243 25 134.000 134 26 80.000
обр.срб 250 6 0 1.500 11 1 3.000 4 0 1.000
орг.срб 250 42 1 10.750 16 0 4.000 9 1 2.500
од.срб 250 18 0 4.500 1 0 250 5 0 1.250
пр.срб 250 177 3 45.000 56 0 14.000 40 2 10.500
.срб 819 21 358.250 327 26 155.250 192 29 95.250
укупно 2014. 7.020.800 10.250.250 9.507.350

укупно 2013. 6.641.300 9.497.050 9.318.100

укупно 2012. 5.069.585 8.620.245 9.303.276

укупно 2011. 3.801.650 7.197.200 9.106.800

укупно 2010. 2.688.550 5.520.400 8.521.850

укупно 2009. 2.541.400 6.823.600 11.341.800

I квартал 2014. године
јануар фебруар март
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У категорији доменских трансакција, током првог квартала, обрађено је 293 захтева за 
промену регистранта, од чега је 28 одбијено због неисправне документације. Од 569 
трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра у 
надлежност другог интервенција РНИДС-а била је неопходна у 179 случајева. Обрађено је 
44 захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена и сви су 
одобрени од стране РНИДС-а. У 42 наврата затражено је сторнирање трансакције 
регистрације одређеног назива интернет домена због грешке учињене приликом 
регистрације. Почетком квартала обрађен је један захтев за спајање лица на изричит 
захтев овлашћеног регистра. Овом приликом спојено је 8 лица са различитим 
идентификационим бројевима у један јединствени ентитет и њему придружени домени 
који су били асоцирани са овим лицима.   

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у првом 
кварталу 2014. године износи 26.778.400 динара што представља повећање од 5% у 
односу на исти период у 2013. години и 16% у односу на 2012. годину.  

 

У табели су дате статистичке категорије обновљених и нових домена на током првог 
квартала у протекле четири године, као и укупан број домена у зони на крају квартала.  
Категорија обновљених домена исказује раст од око 3% у односу на 2013. годину и око 
26% у односу на 2012. Нови домени у првом кварталу 2014. године се налазе у благом 
паду од око 7% у односу на исти период у 2013. години.  

У односу на пројектоване вредности на нивоу квартала, обе категорије, уз новчану 
реализацију, налазе се у оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким сценариом, 
што је приказано у табели испод. 

 

Обнова Нови Број Обнова Нови Број Обнова Нови Број Обнова Нови Број
.rs 14.774 4.880 64.516 16.567 5.514 70.836 18.533 5.236 78.872 19.498 4.873 83.315

.срб 0 0 0 0 3.099 3.153 1.623 105 5.720 1.338 76 3.585
Укупно 14.774 4.880 64.516 16.567 8.613 73.989 20.156 5.341 84.592 20.836 4.949 86.900

2011. 2012. 2013. 2014.

песимистички реализација оптимистички песимистички реализација оптимистички
.rs 16.820 19.498 22.759 4.578 4.873 5.850

.rs

о б н о в а н о в и

новчана реализација

32.900.41726.778.40024.610.186
песимистички реализација оптимистички
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Пројектовани износи броја нових и обновљених .RS назива интернет домена за други  
квартал 2014. године приказани су на сликама испод: 

 

 

 

Током квартала рађене су различите статистичке анализе за потребе Управног Одбора и 
руководилаца сектора Фондације, од којих је најзначајнији прилагођени предиктивни 
модел динамике месечних кретања обнове и нових регистрација националних интернет 
домена, у циљу дефинисања буџета за пројекат суфинансирања овлашћених регистара.  

Просечно је дневно одговарано на 4 до 5 телефонска захтева о конкретним доменима или 
процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно примано 6 
захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или 
фази тестирања. 
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Уговори и набавке 

У овом периоду спроведена је набавка услуга за анализу техничких стандарда и 
спецификацију најбоље праксе везане за ДНССЕЦ-а и ИДН и-мејл систем. Уговори су 
потписани: за ДНССЕЦ, са Универзитетом Сингидунум; за ИДН и-мејл, са Електротехничким 
факултетом у Београду, Нацрти коначних извештаја ове две анализе биће достављени 
РНИДС-у до средине другог квартала. 

Помоћ OР-овима 

Током јануара и фебруара месеца било је више интервенција према овлашћеним 
регистрима због стандардне годишње замене сертификата. Половина овлашћених 
регистара је уредно подигла сертификате и инсталирала их док други део регистара није 
на време скинуо своје сертификате па је било потребно слати им и објашњавати како да 
их примене да би апликација исправно и сигурно радила. Све остале интервенције су се у 
принципу сводиле на краћу консултацију и-мејлом или телефонски због преласка на нови 
оперативни систем или нову радну станицу и ни један случај није остао нерешен. 

Дата центри 

У дата центрима је уведен нов софтвер за прављење резервних копија па је сходно томе 
и процедура измењена. Резервне копије се смештају на дискове у серверу који су везани 
у RAID 5 везу а након тога, да би се смањило време манипулације и минимизирао рад 
дискова на крају месеца се комплетан дедуплициран садржај снима на траку која се 
односи на другу локацију.  

Крајем месеца јануара се десио проблем са сертификатом који се налази на и-мејл 
серверу. Наиме сертификат је опозван због истицања од стране поште иако на њему стоји 
да је година истицања 2017. без упозорења или обавештења, а када је након откривања 
проблема Пошта продужила сертификат било је потребно 24 часа да сервер схвати да су 
сертификати исправни. Случај је записан на листу инцидената а Пошти је послати и-мејл и 
замољени су да сва упозорења о истицањима шаљу на адресу коју примају сви 
запослени у ИКТ сектору.  

Инсталиран је нови сервер за електронску пошту Exchange 2013 који је тренутно у 
паралелном стању рада у тест периоду, а након тест периода ће заменити постојећи 
сервер за електронску пошту. Тестирање ће трајати неколико недеља док се не утврди да 
су сва подешавања коректна и да су све функционалности омогућене и исправно раде. 
Ова промена се врши због модернизације софтвера у дата центру и због додатних нивоа 
безбедности које пружа нови сервер. 

Током месеца марта замењен је један од дискова због отказа у сториџ серверу који се 
налази на ЕТФ. Сториџ је јавио аутоматски да је диск отказао, па је по пријему 
обавештења компанија Coming по уговору донела нови диск и заменила га у присуству 
систем администратора из канцеларије. Диск је тестиран и успешно пуштен у рад. 
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На интернет презентацији РНИДС је у сарадњи са компанијом Мрежни системи инсталиран 
додатак који треба да спречи или ублажи евентуални DDoS напад упућен ка 
презентацији. Додатак је најпре тестиран неколико недеља, затим пре-конфигурисан по 
захтевима канцеларије (број конекција, дужина трајања прекида, тест мод за праћење и 
додатак на административној страни интернет презентацији на којој се може видети да ли 
је неко блокиран и одблокирати га) и крајем месеца пуштен у рад. 

Резервне копије су аутоматски редовно прављене а крајем месеца је замењена касета на 
којој се снимају и однета на сигурно место у канцеларији. 

Обуке и службена путовања 

Крајем јануара Александар Костадиновић учествовао је на састанку групе за безбедност 
при организацији ЦЕНТР чија је тема била ИСО 27001 сертификација а која је била у 
форми практичних радионица ради лакшег преношења знања од националних регистара 
који су ИСО сертификовани према онима које тај процес тек очекује. Материјали са овог 
састанка су размењени међу колегама у канцеларији. 

Почетком фебруара Стефан Ковач је похађао семинар/радионицу „SharePoint 2010“ у 
организацији компаније Информатика ад. Радионица је обухватила администрацију и 
управљање SharePoint-ом, са посебним освртом на његово коришћење у улози система за 
управљање документима.  

Средином фебруара Стефан Ковач је учествовао на 31. CENTR Admin Workshop-у, 
одржаном у Салцбургу. Том приликом, као једини члан делегације РНИДС, презентовао је 
новости и планиране пројекте Регистра за наредни период. Радионица је обухватила 6 
тема, од којих су најзанимљивије биле искуства националних регистара у случају 
повлачења овлашћеног регистра из посла и ажурност и тачност података о регистрантима 
назива домена у базама националних регистара. 

Послови у Канцеларији 

У првом кварталу су припремљени, инсталирани и активирани нови рачунари као замена 
за старе, и припремљени су за рад према потребама сваког од запослених који ради за 
тим рачунаром. Стари рачунари су припремљени за донацију, тако што су сви подаци са 
њих обрисани вишеструким форматирањем и брисањем партиција као и вишеструким 
wipe-ом података. 

У овом кварталу у канцеларији РНИДС су направљене велике промене у серверској 
просторији. Набављен је и инсталиран нови rack орман, нови уређај за непрекидно 
напајање струјом и нова додатна електрична мрежа преко које ће се укључивати уређаји 
којима је потребно напајање у случају нестанка струје. Радове је обавила фирма Елингзо 
која је добила посао на отвореном јавном позиву, а поред извођења посла они су 
урадили и детаљан план нових инсталација и предали уз осталу документацију. Радови су 
трајали 2 дана и то на такав начин да се сви радови који не прекидају нормалан рад 
канцеларије су обављени током радног дана, а остали радови који су морали бити 
изведени са искључивањем струје или локалне мреже су обављени током викенда.  
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Комплетна опрема и информациона и телекомуникациона је пребачена у нови орман 
затим тестирана и поново пуштена у рад након свих завршених радова. 

У канцеларији је рађена ре-конфигурација телефонског система, додат је нови апарат са 
новим локалом и промењена су имена која се налазе на телефонским апаратима тамо где 
је то било потребно.  

Последња група старих рачунара је припремљена (у потпуности обрисани подаци са 
диска и преписани насумичним бајтовима до непрепознатљивости) и предата као 
донација. Нови опрема која је стигла у канцеларију (2 преносна рачунара и 2 мобилна 
телефона) је припремљена, додата на интерну мрежу и пуштена у рад. 

Такође у канцеларији је пуштен у рад нови уређај. У питању је СМС давач информација о 
променама температуре, влажности и евентуалног нестанка струје са јавне мреже. Уређај 
је подешен према саветима компаније која га је конструисала. 

Креиран је посебан део на FTP серверу за Управни одбор. У договору са председником УО 
креирани су одговарајући корисници за приступ том делу и дате су им припадајућа права 
за читање или снимање фајлова. 

Као и до сада направљене су резервне копије интерних података на серверу у 
канцеларији и на дистрибуционим листама и форуму конференције. 

Разно 

Највећи део послова у месецу марту се односио на припрему конференције ДИДС 2014 на 
којој је ИКТ одељење било надзор за припрему сале за конференцију. Надзор је вршен 
над припремом интернет линкова који су били подељени на линкове за кориснике и 
линкове за учеснике конференције као у посебан линк за видео пренос конференције. 
Након пуштања у рад свих линкова измерена је њихова брзина, која је била како је и 
договорено са компанијом Телеком Србија, и извештај о брзини линкова је прослеђен 
организатору догађаја као доказ да је посао извршен. 

У циљу боље организације посла, тестиран је систем са Microsoft решењем за рад са 
пословним процесима паралелно са системом који се плаћа као сервис. Показало се да је 
Teamwork апликација неупоредиво лакша за рад и одржавање те се одустало од интерног 
решења које је тражило и превише ресурса. 
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Сектор за развој пословања и маркетинг  

Развој пословања 

 

Пета годишња конференција ДИДС 2014, одржана је 10. марта, у Хотелу "Метропол" у 
Београду. Овогодишњи  Дан интернет домена Србије је окупио 25 учесника из земље и 
света, 35 новинара из 24 медијских кућа и агенција, и преко 200 посетилаца. 
Конференцији су, између осталих, присуствовали и представници Министарства спољне и 
унутрашње трговине и телекомуникација, Управе за Дигиталну агенду, Привредне коморе 
Србије, Посебног тужилаштва за високотехнолошки криминал, Републичке агенција за 
телекомуникације и других државних установа. 

Конференција је, као и до сада, била бесплатна за све посетиоце, уз регистрацију путем 
е-поште са адреса на националним доменима. 

Конференција је била подељена на 3 тематска блока. У првом блоку се иза назива 
"Доменизација" крила прича о увођењу преко 1000 нових генеричких интернет домена 
(gTLD) и то на више језика и писама. Модератор је био Владимир Радуновић из Дипло 
фондације. Други блок је носио назив "Друштвенизација" и био је посвећен добром 
присуству и позиционирању интернет сајтова на друштвеним мрежама, а модератор је 
била Ивана Ћирковић, оснивач и уредник женског портала "OrganVlasti.com". "Добра 
локација" је био назив трећег блока, који је представио успешне пројекте на 
националним интернет доменима. Модератор је био Иван Минић, оснивач и директор 
"Burek.com". 

Уговорено је 26 медијских спонзорстава (принт, радио, ТВ, веб), као и техничко 
спонзорство Телекома Србија, који је обезбедио бесплатан Интернет (100 Mbps) за све 
учеснике и посетиоце. Забележено је укупно 186 објава у медијима, од тога 123 на 
Интернету (плус постови на 6 блогова), 10 на ТВ станицама, 20 на радио станицама и 27 у 
штампаним медијима (16 текстова и 11 огласа). Трошак целокупног присуства у свим 
медијима је 0 динара. 

Имали смо пренос уживо на 10 локација. На основу података којима LiveTV располаже, 
Конференцију је укупно пратило око 870 особа преко свих локација преко којих је 
директан пренос био омогућен.  

На Tвитеру је био актуелан хаштаг #DIDS2014 који је споменут у 1.071 твиту, од којих је 
највише било објављено на дан конференције (702). Процена је да је комуникација имала 
досег до више од 30.800 Твитер профила и да је твитове са #DIDS2014 хаштагом видело 
око 71.200 људи. Захваљујући томе, РНИДС Твитер профил је добио 136 нових 
пратилаца. 

Поред активности на Твитеру и, у много мањој мери на LinkedIn-у, паралелно је текла 
промоција на Фејсбуку, на коме је креиран event. Фотографије, појединачне најаве, 
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профили учесника и занимљиви текстови, медијске најаве, као и снимци са 
прошлогодишњег ДИДС-а, такође су привлачили пажњу публике. Уз то, од 2. до 5. марта 
смо објавили неколико различитих огласа, што нам је омогућило да само у једном дану 
најаву за један од блокова види више од 120.000 људи. Након догађаја су на Фејсбук 
страници објављене фотографије са Конференције и журке што је такође повећало 
интеракцију људи. Ове комбиноване активности су резултирале да Фејсбук страница 
добије и 155 нових пратилаца. 

За потребе конференције је отворена и посебна локација на друштвеној мрежи 
foursquare. 

Укупни трошкови за ДИДС 2014 су за око 230.000 динара мањи од предвиђених. 

На крају догађаја је попуњено 124 упитника у којима су посетиоци 1. блок оценили 
просечном оценом 4,32 (модератор је добио 4,52, а учесници 4,28), 2. блок просечном 
оценом 4,30 (модератор је добио 4,38, а учесници 4,23), а 3. блок просечном оценом 4,18 
(модератор је добио 4,19, а учесници 4,09). Просечна оцена организације целокупног 
догађаја износи 4,70. 

Посетиоци су опет посебно интересовање показали за теме „Интернет и пословање“ (89 
гласова) и „Друштвене мреже“ (74 гласа), а на 3. месту је овај пут тема „Интернет и 
образовање“ (65 гласова). 

Општи утисци о конференцији су врло позитивни, чему је допринео и визуелни утисак у 
новом простору који је дозволио много богатије брендирање догађаја, па се одлука о 
промени места одржавања Конференције показала исправном. 

Детаљан извештај о Конференцији ДИДС 2014 са закључцима органзационог тима и 
препорукама за побољшање органзиације наредне године је достављен директору и 
управном одбору. 

 

Друга по реду конференција о пословној примени Интернета, Webiz 2.0, била је подељена 
на два дела – конференцијски и пословни. Програм пословне едукације је реализован у 
виду дводневних пословних тренинга намењених представницима малих и средњих 
предузећа, као и предузетницима. За присуство том делу се плаћала котизација, а 
Предраг Милићевић је током првог дана одржао предавање на тему „Додир бренда“, које 
је нагласило важност назива домена у брендирању.  

Питања која су уследила потврдила су да људи све више размишљају о проблематици 
адекватног избора интернет домена на коме би градили своје присуство на нету. 
Најзанимљивија питања су била: 

x Који домен изабрати за сајт који циља цео регион, односно све државе бивше 
Југославије  

x Шта се дешава са позиционирањем сајта при преласку са .COM на .RS домен 
x Да ли коришћење .СРБ домена олакшава проналажење појмова на ћирилици итд. 

Целокупну конференцију је посетило укупно око шест стотина људи (посетилаца, гостију, 
предавача, медија), док је путем Интернета пренос уживо пратило још око 1.600 људи. 
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Као партнер Конференције, РНИДС је био визуелно присутан на свим промо материјалима, 
а наш roll-up је био постављен у сали, уз бину на којој се одржавао главни програм 
конференције. Наш лого је био присутан на званичним roll-up-овима конференције, на 
званичном билборду конференције, као и на media wall-у, пред којим су фотографисани 
сви учесници конференције. 

Детаљан извештај о конференцији је достављен. 

 

13. CENTR-овој маркетиншкој радионици у Франкфурту, у јуну, присуствовало је 33 
представника националних регистара, регистара генеричких домена, CENTR-а и два 
представника фирме „Dataprovider“.  

Током радионице представљене су појединачне маркетиншке кампање националних 
регистара, њихова искуства као и резултати најновијих истраживања. Од панел дискусија 
посебно су се издвојиле две теме: појава нових генеричких домена и њихов утицај на 
развој тржишта и ICANN-ов извештај „Greasing the Wheels of the Internet Economy“. 

Док је одређени број регистара (Британци, Холанђани, Италијани) истакао своје активности 
фокусиране на безбедност, Канађани су истакли лансирање веб сајта намењеног малим 
бизнисима, који осим корисних информација о томе како покренути и развити свој бизнис 
и како га промовисати на вебу, поседује и примере добре праксе. Исти приступ, 
коришћење сведочења својих корисника, користе и Ирци на свом новом сајту, а да је 
коришћење примера добре праксе врло ефикасан приступ у промоцији домена, 
посведочио је и EURid, чија је представница целокупну своју презентацију посветила овој 
теми. Домен није једноставан производ који се лако може рекламирати – људи га не виде 
и нису свесни његовог постојања, што је уједно и велики маркетиншки изазов, па је 
хуманизација неког бизниса/веб сајта/домена основна замисао којом се EURid водио 
приликом кампање. 

Другог дана је цео један блок излагања био посвећен новим gTLD-јевима, а посебно су 
била занимљива излагања представника регистара који стоје иза нових немачких домена 
везаних за одређене географске области. Интересантно предавање је одржала и 
компанија „Dataprovider“, која је развила софтвер који скенира сајтове и прикупља 
структуриране податке са њих. 

 

10.01. је у Градском заводу за информатику и статистику одржан састанак који је 
организовао Александар Павловић. На састанку је договорена сарадња која ће омогућити 
да се у неко будуће истраживање које ће спровести завод, убаце и питања која су за нас 
од посебног значаја (нпр. „Које домене користе испитаници (.rs, .com, .net, .org...)“ и „Колико 
(назива) домена имају“). 

22.01. је одржан састанак са Мирком Мирковићем, извршним директором панчевачког ОР-а 
Madnet, на ком је упознат са предлогом пројекта суфинансирања рекламних активности 
ОР-ова. Иако је изразио пуну подршку активностима РНИДС-а, није наговестио конкретне 
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активности своје компаније на промовисању регистрације националних домена, као ни 
услуга заснованих на њима. 

24.01. је одржан својеврстан „brainstorming“ – састанак са истакнутим представницима 
интернет заједнице на коме су присуствовали Душан Стојичевић, Данко Јевтовић, Предраг 
Милићевић, Јелена Ожеговић, Лазар Бошковић, Милоје Секулић, Драгана Пешић-Левић, 
Иван Минић, Милош Петровић, Славко Илић, Витомир Огњановић, Миша Веселиновић, Иван 
Ћосић и Сибин Гашић. На састанку смо дошли до одређених смерница како да ефикасније 
комуницирамо са интернет заједницом. Између осталог, дат је предлог о коме се у 
Канцеларији већ размишљало, да се на списку ОР-ова на сајту јасно и систематизовано 
означи које услуге који овлашћени регистар пружа. 

31.01. Поводом 17. по реду доделе признања "WebTop50" најбољим сајтовима у Србији, 
коју је организовао часопис PC Press, Данко Јевтовић је у име РНИДС-а доделио 
специјално признање сајту Elementarium.cpn.rs Центра за промоцију науке, као најбољем 
сајту на српском националном домену. 

05.02. је одржан састанак са Радомиром Лалетом Марковићем, сувласником агенције IT 
TV. Он је том приликом најавио проширење активности његове агенције са видео 
продукције на друштвене медије и предложио сарадњу са РНИДС-ом по том питању. С 
обзиром на то да су видео садржаји врло популарни на друштвеним мрежама, а да је 
наша проблематика прилично комплексна, такав вид сарадње би могао да нам помогне у 
напорима да на што ефикаснији начин едукујемо што шири аудиторијум. 

07.02. је одржан састанак са Иваном Речевићем из HUGE Media. Као човек који се дуго 
бави интернет оглашавањем, дао нам је своје виђење нашег присуства на Интернету. 

Слободан Марковић је 20. марта учествовао у дискусији „Еволуција Интернета, шта нас 
чека?“, коју је организовао Центар за промоцију науке. Учествовао је и на округлом столу 
у организацији ПКС и МТТ на тему развоја стартап екосистема и електронске трговине у 
Србији, као и на округлом столу ПКС о поновном коришћењу података државних органа 
(data re-use). 

 

18.03. Одржан је састанак у VIP-у, на коме су Данко Јевтовић и Предраг Милићевић са 
представницима VIP-а разговарали о томе да VIP постане суоснивач РНИДС-а, али и о томе 
шта би за VIP значило да својим корисницима, поред мобилног приступа Интернету и 
уређаја за приступ Интернету, понуде и присуство на Интернету. Предочена им је идеја о 
креирању понуде која би обухватила властити назив домена и могућност лаке израде 
персонализованог сајта уз помоћ сајт билдера. Идеја је наишла на одобравање, очекујемо 
повратне информације. 
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PR и маркетинг активности 

У првом кварталу је забележено укупно 280 објава – 46 у штампаним медијима, 189 на 
Интернету, 26 радијских и 19 ТВ објава. Објаве су покривале углавном конференцију 
ДИДС 2014 (укупно 189 објава), док се 59 објава односило на другу годишњицу .СРБ 
домена и ћирилицу на Интернету.  

Медијска анализа показује да је 117 различитих медија извештавало о РНИДС-у – 20 
штампаних медија, 10 телевизијских и радио станица и 87 интернет портала. 

 

 

На основу анализе 304 објава, које је обухватио електронски клипинг, највећи број објава 
забележен је у марту, што је последица извештавања о конференцији ДИДС 2014. 
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Број објава у 1. кварталу 2014. је приметно већи у односу на 4. квартал 2013. (83,1%), а 
већи је и у односу на 1. квартал 2013. (88,5%). Раст медијске присутности је забележен у 
свим медијима, што је утицало на укупно повећање AVE вредности за 32,6% у односу на 4. 
квартал 2013, а чак 176% у односу на 1. квартал 2013. (ДИДС 2013 је био у 2. кварталу). 

Медијска анализа показује да је 94% медијских објава било планирано и да се у 80% 
медијских извештаја РНИДС појављивао као примарна тема објаве. 
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Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног 
простора у појединим медијима.  

Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије) је достављена као посебан 
извештај. 

 

У јануару је организована панел дискусија „Ћирилица и интернет - код нас и у свету“ 
којом је обележена двогодишњица .СРБ домена. Одржана је на дан Светог Саве у 
просторијама Центра за промоцију науке. Модератор панела је била Тамара Вученовић, 
новинар и уредник емисије "Дигиталне иконе", Радио Београд 2. У дискусији су 
учествовали: проф. др Биљана Дојчиновић, професор Филолошког факултета у Београду и 
руководилац пројекта "Књиженство", др Жарко Мијајловић, редовни професор 
Математичког факултета у Београду, Werner Staub, сувласник Axone Services & 
Développement SA (Швајцарска), члан Извршног одбора CORE Association (домени .сайт и 
.онлайн), Миленко Васић, ИТ новинар и сарадник Одборa за стандардизацију српског 
језика САНУ, Душан Стојичевић, председник Управног одбора РНИДС-а и Сашо 
Димитријоски, директор МАРнета, македонског националног регистра. Скупу је 
присуствовало 16 новинара. 

Скуп је био повод за гостовање Биљане Дојчиновић, Душана Стојичевића, Тамаре 
Вученовић, Предрага Милићевића, Владе Ђукановића и Wernera Stauba на ТВ Студију Б, 
ТВ РТС 2, Радио Београду 1 и 2 итд, док је Дејан Ђукић гостовао на ТВ Пинк 3 (емисија 
„Infotech“) на тему односу жига и назива домена. 

Слободан Марковић је крајем фебруара дао интервју о почетку рада у РНИДС-у за 
регионални интернет портал Нетокрација. 

 

У фебруару су, у сусрет конференцији ДИДС 2014, Данко Јевтовић, Слободан Марковић и 
Предраг Милићевић гостовали на РТС 2, ТВ Пинк 3 и ТВ Курсору. 

Пласирано је и 6 саопштења/вести у циљу најаве догађаја. 
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У марту су огласи изашли у часописима InStore, Бизнис и финансије, GM, IT market, Market 
network, Магазин Бизнис, TechLifestyle, Digital, Свет компјутера, PC Press и Економетар.  

Организатори, модератори и учесници ДИДС конференције (Владимир Радуновић, Душан 
Стојичевић, Слободан Марковић, Предраг Милићевић, Николина Љепава, Константин 
Милутиновић) гостовали су у бројним електронским медијима (ТВ РТС 1 и 2, ТВ Студио Б, 
TV Happy, Радио Београд 1 и 2, Радио Београд 202, Радио Студио Б, Радио Лагуна) и 
пружали информације у вези Конференције, док је Urlich Retzlaff дао интервју за Magazin 
Digital. 

Осим наведеног, реализоване су објаве репортажа од послатог материјала на РТВ Б92 
(емисија „Инфотоп“) и ТВ КЦН (емисија „Поларотор“). 

Реализоване су и сукцесивне објаве 7, 8, 9. и 10. марта на радио станицама ТДИ, Градски, 
Радио С, Пингвин и Index. 

Када су друштвени медији у питању, ДИДС 2014 је на Твитеру био у посебном фокусу 
током марта па је, захваљујући интензивној комуникацији и дискусији, хештег #DIDS2014 
у периоду до 18. марта био споменут у 1.062 твита, од којих је највише било објављено на 
дан Конференције (702).  

Захваљујући овој интензивној комуникацији, број пратилаца је у марту порастао за 95 те 
је РНИДС Твитер профил на крају Конференције имао 1.509 пратилаца.  У овом периоду је 
било објављивано просечно 11 твитова дневно док је РНИДС Твитер профил просечно 
добијао три нова пратиоца дневно.  

Како би појачали активност фанова РНИДС Фејсбук странице и мотивисали људе да се 
пријаве на ДИДС 2014, од 2. до 5. марта смо објавили неколико различитих огласа на овој 
друштвеној мрежи. Плаћене објаве обезбедиле су већу видљивост постова и објављених 
фотографија што нам је омогућило да само у једном дану најаву за један од блокова 
види више од 120.000 људи. 

Интензивне активности су уједно повећале саобраћај и интеракцију људи на РНИДС 
Фејсбук страници, што је резултирало већом видљивошћу  садржаја али и повећањем 
броја пратилаца –  РНИДС Фејсбук страница је на крају ДИДС конференције бројала 2.971 
фанова од којих је 157 нових, стечених у марту.  

Фејсбук анализа показује да је у марту садржај наше странице видело око 177.000 људи 
у Србији.  

Најекспониранији постови су били:  

x Фото најава другог блока ДИДС 2014 конференције (128.847 људи) – рекламиран 
пост 

x Фото албум ДИДС 2014 конференције (4.140 људи) 
x Умире ли community management? (893 људи) 
x Снимак емисије „Евронет“: „Интернет заједнице у Србији“ (883 људи)  
x Microsoft плаћа да престанете да користите Windows XP (880 људи) 
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Присуство РНИДС-а на друштвеним мрежама анализирали смо и уз помоћ апликације 
Klout. Наш тренутни онлајн утицај мери се бројком 59 док је у периоду интензивне 
интеракције на друштвеним мрежама износио 61,34. 

 

Креирана је вест о 12. CENTR Marketing workshop-у и постављена на корпоративни сајт. 

 

5.03. је Јелена Ожеговић одржала састанак са Николином Љепавом и Гаврилом Томићем 
из агенције Нинамедија о коришћењу сервиса Buzz Monitor за потребе ДИДС 2014 
конференције. Резултати анализе коју је сервис омогућио достављени су као прилог 
извештају са ДИДС-а. 

 

Представници Овлашћених регистара задужени за маркетинг су обавештени о 
резултатима mystery shopping истраживања, које је реализовао Adverto Metrics. Нико од 
ОР-ова није реаговао на ту информацију. 

 

Пројекат креирања нових логотипа домена и ОР знака је ушао у завршну фазу. Од 
понуђених 20-ак решења, искристалисала су се 3, која су послата свима у Канцеларији на 
додатно гласање. Тим поступком се дошло до коначног решења које ће бити 
финализовано и током наредног квартала примењено на предвиђене елементе из Књиге 
графичких стандарда. 

 

Слободан Марковић је дао изјаву о транзицији IANA за IT Exclusive News, а говорио је и 
на трибини Центра за промоцију науке „Еволуција Интернета, шта нас чека?“, поводом 25 
година од покретања WWW сервиса, која је пропраћена у интернет медијима. 

 

27.03. Јелена Ожеговић и Слободан Марковић су одржали састанак са представницима 
удружења SEEICT на тему могућег спонзорства и сарадње на предстојећем Hackaton-у. 

 
Објављено је посебно издање РНИДС Вести посвећено ДИДС 2014 конференцији, које је 
доступно на корпоративном веб сајту, као и вест о његовој објави. О овом издању су 
интерним каналима комуникације обавештене све интерне јавности. И вест и РНИДС Вести 
су послате на превођење. Осим ове, на сајту су објављене и вести о конференцији ДИДС 
2014, учешћу на Webiz конференцији и о ICANN-овој анкети. 
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Сектор за опште и правне послове  

Генералне активности сектора  

На почетку 2014. године је обављено годишње и квартално извештавање, као и оцена 
сарадника у сектору. Утврђени су резултати анонимне анкете о међусобном оцењивању 
запослених и резултат је достављен директору. Припремљене су измене Правилника о 
организацији и систематизацији послова у РНИДС-у. Изменама је додато још једно ново 
радно место у кабинету директора и промењени су називи радних места. Тиме су извршни 
директори названи руководиоцима сектора, док су позиције менаџера преименоване у 
сараднике. Сврха ове измене се превасходно огледа у напуштању корпоративне 
терминологије и усвајању назива радних места која више одговарају фондацији као 
организационој форми. Сагласно тој измени састављени су анекси уговора са свим 
запосленима. У овом кварталу у РНИДС је примљено двоје нових запослених.  
Учествовано је у поступку избора саветника за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом. За ово радно место и место сарадника за маркетинг и комуникације је, по 
спроведеној процедури избора, састављен уговор о раду и припремљена сва потребна 
документација за заснивање радног односа. Усаглашен је са Asee (Адижес)  Уговор за 
похађање challenging Practice - Adizes Leadership program 2014. за руководиоца сектора 
финансија. 

 

Након што је Управни одбор спровео поступак избора независног ревизора, у сарадњи са 
изабраном кућом и сектором за финансије усаглашена је коначна верзија уговора о 
пружању услуга независне ревизије. Усаглашени су уговори за обављање послова из 
области маркетинга и ПР-а. 

 

Кроз више итерација учествовано је у поступку пописа процеса и креирања захтева у 
погледу унапређења управљања документацијом. За ове потребе ангажован је спољни 
консултант, а пројектом управља руководилац сектора за финансије. У циљу 
комплетирања поступка набавке пројекта софтвера за регистрацију назива домена, 
припремљена је одлука о формирању комисије за квалитативни пријем пројекта софтвера 
за регистрацију и уговори о чувању поверљивости са члановима комисије. Ова комисија 
је успешно обавила свој задатак и органима РНИДС-а је дат предлог да се изврши 
квалитативни пријем, члановима комисије је исплаћена припадајућа накнада. Након што 
је сектор ИКТ сервиса спровео поступке малих набавки за пружање услуга анализе 
DNSSEC-a и IDN mail-a, припремљени су Уговори са изабраним добављачима. 

 

Извршена је анализа и дате су сугестије за побољшање предлога програма 
суфинансирања оглашавања овлашћених регистара. Замисао је да се предлог програма 
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да Управном одбору на разматрање, а након што Управни одбор да начелну сагласност 
да се покрену консултације са овлашћеним регистрима. Након тога би се размотриле 
сугестије овлашћених регистара и приступило изради општег акта и уговора којим се 
уређују права и обавезе учесника у поступку суфинансирања. 

 

Састављено је више уговора у вези пружања услуга, потребних за одржавање ДИДС-а 
2014. Састављени су уговори о спонзорству догађаја Webiz и Webdan. Након што је 
Управни одбор дао сагласност на отпис основних средстава, припремљена је 
документација за донацију рачунара и рек ормара који су били у употреби у РНИДС-у. 
Рачунари су донирани Градској управи града Београда, Заводу за информатику и  
статистику за послове градске управе који се односе на заштиту права пацијената, док су 
rack ормари уступљени овлашћеним регистрима. Започет је поступак набавке радних 
канцеларијских столица, тренутне активности се своде на разгледање, прикупљање 
информација и понуда. 

 

Извршене су финалне измене нацрта Правилника о спровођењу поступка набавки, а који 
је Управни одбор усвојио 27. фебруара. Рад на изради новог Правилника започет је 
крајем прошле године. Полазиште за измену Правилника који уређује поступак набавки 
лежи у потреби да се процедуре набавки поједноставе и убрзају, а да ниво контроле 
остане на истом или приближном нивоу. Са друге стране, раније важећи Правилник се 
примењивао само на одређене ставке у Финансијском плану, док се за остале ставке 
остављала могућност директору и канцеларији да одлуче на који начин ће спровести 
такве набавке. Неке од најзначајнијих измена се огледају у следећем. Најпре, примена 
Правилника није, као у раније важећем Правилнику везана за одређене ставке 
финансијског плана, тако да искључује његову примену код свих других ставки. Примена 
правилника је искључена за одређене врсте добара и услуга које су описно побројане. 
Тако, набавка појединих основних средстава више није ослобођена примене Правилника. 
Финансијски прагови на основу којих се одређује који ће се поступак спровести за 
набавку одређених добара и услуга су сада увећани. Поступак који се односи на први 
вредности праг, тј. до 400.000 динара представља измењени Поступак набавки мале 
вредности чија процењена вредности не прелази 350.000 динара из важећег Правилника. 
Према новом правилнику, лице које спроводи овај поступак је дужно да савесно сагледа 
тржишне услове у вези набавке предметних добара и услуга и одабере ону која највише 
одговара датом захтеву набавке. За набавке које прелазе 900.000 уводи се једна новина. 
Наиме, када постоји потреба и процена да ће се у току године, у континуитету, вршити 
набавке одређених добара и услуга које прелазе утврђен износ, РНИДС може да 
квалификује одређен број понуђача од којих ће вршити те набавке. Овај поступак је 
јаван и сви заинтересовани субјекти могу да доставе своје понуде за овај вид сарадње. 
Тиме је омогућено да се изаберу добављачи који одговарају потребама РНИДС-а и са 
којима се закључује временски орочен уговор, у оквиру кога би се према тренутним 
потребама спроводиле набавке без константног спровођења „микро“ набавки. Да би овај 
поступак био успешно окончан неопходно је да за квалификованог понуђача буде 
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изабрано најмање два, а не више од пет понуђача. Поступак сличан овоме постоји у 
важећем Закону о јавним набавкама, а уређен је чланом 34. као Квалификациони 
поступак. 

 

Учествовано је, у својству члана, у раду комисије за поступање по примедбама и 
приговорима у вези регистрације назива домена. Рад комисије је заснован на Правилнику 
о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији 
националних домена и раду овлашћених регистара, који је донео Управни одбор 30. 3. 
2011. године. У саставу првостепене комисије су Денис Бећирић, Стефан Ковач и Дејан 
Ђукић. Начелно, један дужи период Комисија није имала никаквих питања за разматрање, 
међутим у периоду извештавања су се појавила два приговора у вези регистрације која 
захтевају нешто сложенију анализу, те су том приликом искоришћене предности овог 
поступка. Поред тога уочено је да ову процедуру треба унапредити и више информисати 
кориснике о  постојању овог поступка.  

 

Разговарано са брокером осигурања у вези набавке осигурања од одговорности за штету 
коју кроз своју делатност Фондација учини трећим лицима. Размотрено је више понуда 
које варирају са премијом од 300 до 600 евра на годишњем нивоу, са осигураном сумом 
од 100.000 евра. Почетком другог квартала ће бити изабрана одговарајућа понуда и 
набављено ово осигурање. 

 

У овом кварталу покренут је поступан набавке новог веб сата РНИДС-а, у својству члана 
учествовано је у раду комисије за ову набавку. Састављена је иницијална верзија 
конкурсне документације и у сарадњи са комисијом настављен процес припреме 
документације.   

 

Започет је рад на нацрту измена Општих услова о регистрацији назива националних 
интернет домена, прва верзија је послата колегама на дискусију. План је да се кроз више 
итерација дође до квалитетније верзије овог документа. 

 

У сврху сарадње са надлежним Министарством, извршена је анализа степена 
релевантности прописа ЕУ који се односе на успостављање .EU регистра ради утврђивања 
евентуалних обавеза држава чланица/кандидата које проистичу из тих прописа.  
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Послови обављени за потребе Управног одбора 

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

x Припрема и редакција предлога аката и других материјала, пре седнице; 
x Присуство на седницама и учествовање у раду; 
x Састављање записника по одржаним седницама и редакција донетих аката; 
x Старање о објављивању аката Управног одбора на РНИДС-овом веб сајту. 

 

У сарадњи са два члана Управног одбора, учествовано је у изради текста предлога 
измене Пословника Управног одбора, којим се уређује питање хитних седница. 

 

За потребе Управног одбора, контактиран је чешки регистар ради прибављања контакта 
лица које је радило на стратегији тог регистра. Поред тога, са представником овог 
регистра разговарано је на ову тему на ЦЕНТР правној радионици у Риму. Њихово 
искуство је такво да су сав посао урадили самостално, заправо директор регистра је 
написао највећи део документа. Консултанта нису имали, јавну расправу су спровели, али 
није било значајног одзива, нити су неке кључне измене предлога произашле из јавне 
расправе. 

Сарадња са другим организацијама, учешће на скуповима и 
представљање РНИДС-а у јавности 

Усаглашена је коначна верзија брошуре о жигу и називу домена, а која је потом 
одштампана у тиражу од 5000 комада. Одређен број примерака је дистрибуиран Заводу 
за интелектуалну својину и Привредној комори Србије. 

 

Руководилац сектора за опште и правне послове је гостовао у емисији „Инфотех“, која је 
емитована на телевизији Пинк 3. Повод за ово гостовање је била тада актуелна ситуација 
у вези назива домена index.hr, а разговарано је на тему назива домена као предмета 
извршења. 

 

За потребе издања Параграф нет, састављен је модел тужбе у поступку решавања 
спорова у вези са називима домена. Тиме су дате смернице како да се састави уредна 
тужба у овом поступку и указано је на релевантне одредбе Правилника. Посебно је 
наглашено да се обрати пажња на одређена питања у вези којих су забележене грешке у 
пракси. 
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Решавање спорова у вези са називима интернет домена  

У току првог квартала покренут је поступак решавања спора у вези два назива домена, у 
питању су: hegleinter.rs и hegleinter.co.rs. 

 

Последње измене Правилника који уређује питање решавања спорова у вези назива 
домене, које је усвојила Конференција суоснивача на другом редовном заседању у 2013. 
години су достављене Привредној комори Србије ради даље процедуре. Након што органи 
Привреде коморе усвоје дате измене, оне ступају на снагу. 

Општи послови 

Месечне набавке 

Као редовне активности, обављано је следеће: 

x Месечна набавка воде 
x Месечна набавка за кафе апарат 
x Месечна набавка материјала за одржавање просторија 
x Месечна набавка по тачки 7.8.1 (послужење за потребе РНИДС-а) 
x Набавка канцеларијског материјала  (папир, налози за путовања, спајалице, 

фолије за документа, фасцикле, итд.) 

 

У овом кварталу извршена је набавка нових визиткарти као и картица за евидентирање 
улазака и излазака за двоје нових колега, Слободана Марковића и Јелене Ожеговић. 

Конференције и састанци 

Током припрема поводом одржавања конференције ДИДС 2014 спремљени су упитници, 
саопштења за новинаре као и остале потребне ствари по дефинисаној check листи, те је 
организован превоз рекламног и осталог материјала од канцеларије до хотела Метропол. 

Учествовано је у припремању сале, акредитација и поклона у хотелу дан пре одржавања 
конференције. 

Урађене су завршне припреме непосредно пред почетак конференције, те су по доласку 
гостију смештене VIP званице, учесници и модератори по унапред дефинисаном плану 
седења. Пружена је логистичка помоћ при регистрацији и током трајања конференције, по 
потреби. 
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Службена путовања 

За потребе службених путовања у првом кварталу, извршене су резервације и набавке 
авионских карата, хотелског смештаја и путног осигурања, као и резервација превоза од 
аеродрома до хотела и назад.  

Такође су извршене резервације и набавке авионских карата и смештаја за CENTR 
Jamboree конференцију која се одржава у јуну у Паризу. 

 

Датум 
одржавања 

Скуп Место Делегирани учесник 
Датум 
путовања 

28 – 29.1. CENTR Security Брисел Александар Костадиновић 27 – 30.1. 

28 – 30.1. Cyber Gym Тел Авив 

Данко Јевтовић 

29.1. Душан Стојичевић 

19.2. CENTR Admin Салцбург Стефан Ковач 17 – 20.2. 

20 – 21.2. Domain pulse Салцбург Александар Поповић 19 – 22.2. 

27 – 28.2. 

CENTR 
Marketing 

Франкфурт 
Предраг Милићевић 

26.2 – 1.3. Јелена Ожеговић 

6.3. CENTR Legal Рим Дејан Ђукић 5 – 7.3. 

12 – 13.3. CENTR GA Стокхолм Данко Јевтовић 11 – 15.3. 

20 - 23.3. WEBIZ Зрењанин 
Предраг Милићевић 

20 – 23.3. 
Јелена Ожеговић 

23 – 27.3. ICANN 49 Сингапур 
Данко Јевтовић 

22 – 28.3. 
Душан Стојичевић 

Путовања током првог квартала 2014. године. 

Предрачуни и рачуни 

Обављано је редовно издавање предрачуна и рачуна за годишње накнаде по уплати 
истих и припремање за слање поштом. Исто тако, слање предрачуна за регистрацију 
домена по добијеним захтевима овлашћених регистара, као и припрема предрачуна, 
рачуна и издавање Извода из базе регистрованих домена по захтеву. 

 

У овом кварталу није обновљено 3 годишње накнаде, а приступио је 1 нови суоснивач. 
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Протоколи за исплату – ПЗИ 

Вршено је попуњавање нових Протокола и прослеђивање по секторима, као и пријем 
завршних предмета за архивирање, ажурирање и скенирање. До краја марта издато је 273 
Протокола, који су заједно са пратећом документацијом скенирани и архивирани по броју 
предмета. 

Електронска база докумената 

За потребе електронске базе припремљене су резервне копије 4 регистратора из сектора 
за опште и правне послове за IRON TRUST ради скенирања и архивирања.  

Остали општи и  административни послови 

x Пријем и завођење пристигле документације, припрема одлука и дописа, припрема 
предрачуна и протокола за плаћање, архивирање, припрема Извода из базе 
регистрованих .RS и .СРБ домена, пословна комуникација, пријем странака; 

x Обављање послова предаје пред АПР-ом, ПИО-м и Фондом за здравствено 
осигурање; 

x Разврставање, оверавање и припрема интерне поште, слање по куриру; 
x Ажурирана табела за осигурање основних средстава; 
x Организован сервис копир апарата и апарата за кафу. 
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Сектор финансија 

 

Извештај сектора за финансије за први квартал 2014. годину сачињавају следеће целине: 

x Активности сектора, 
x Финансијски извештаји, 
x Реализација финансијског плана, 
x Преглед финансијских средстава. 

Активности сектора 

Процедуралне активности 

 

Оно што је уобичајено за почетак године у Протоку новца је креиран нови шифарник у 
складу са усвојеним финансијским планом за 2014. годину, пратећи квантитативни аспект 
плана те је ова апликација оспособљена за адекватно функционисање у 2014. години. 

Након почетка године, настављене су активности типичне за тај период, које су започете 
крајем претходне - усмерене на сравњењу и провери свих интерних евиденција у оквиру 
Фондације, а које су везане за материјално и финансијско пословање, а у функцији 
израде званичних финансијских извештаја за 2013. годину. 

Јануар месец је био посвећен и спровођењу пописа имовине и обавеза, који је 
координисан од стране сектора за финансије, а пописне листе настале као резултат рада 
пописних комисија су усвојене од стране УО на седници од 1.02.2014. године. 

Од књиговодствене агенције РНИДС је добио завршни рачун за 2013. годину 24.02.2014. 
године, а УО га је усвојио на седници одржаној 27.02.2014. године. Наредног дана завршни 
рачун је предат у Агенцији за привредне регистре у складу са законски дефинисаним 
роковима.  

Израђено је неколико предлога који су упућени на УО, а централни је онај који се односи 
на активније укључивање РНИДС-а на тржиште новца, превасходно кроз куповину 
државних хартија од вредности у наредном периоду. 

Интерна ревизија 

У овом периоду није било никаквих активности интерне ревизије према Канцеларији те се 
сарадња са изабраним интерним ревизорима сводила на пар консултативних размена 
мишљења и информација. 
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Екстерна ревизија 

Пошто је на последњој седници УО у 2013. години за екстерног ревизора је изабрана 
ревизорска кућа „Станишић аудит д.о.о“, почетком године није било интензивних 
активности у сарадњи са овом кућом. Наиме након потписивања уговора, обављен је 
један краћи разговор, где је представљен ревизорски тим ове куће и оквирна динамика 
рада. Због касног избора ревизора, али и давања приоритета фирмама које су обвезници 
ревизије, најреалније је очекивати рад на терену у летњим месецима ове године. У току 
марта месеца је пристигао и оквирни списак документације која и требало да буде 
припремљена до почетка теренског рада, а као таква је део стандардне почетне 
процедуре ревизорског рада. 

Остало 

Канцеларија је први квартал у значајној мери време и енергију посветила сарадњи са 
изабраним консултантом на анализама ради унапређења пословних процеса у Фондацији. 
Циљ ових унапређења је да се оптимизују процеси, повећа ниво коришћења електронског 
пословања, уведе управљање документима, успостави модерни систем за рачуноводство и 
започне процес увођења стандарда управљања квалитетом и управљања безбедношћу 
информација. После већег броја састанака и анализа, израђено је неколико верзија 
иницијалног документа, а очекује се и израда коначне верзије истог – Каталога пословних 
процеса. Сврха овог документа је да се обједињено сагледају чиниоци релевантни за 
избор адекватног софтвера чији је задатак већа интеграција тока докумената и 
пословних процеса уз смањење броја активности и повећање ефикасности. 

У свакодневном пословању у ходу сектор с позабавио на примени бројних законских и 
других измена, које су на снази од почетка ове године. Такође без икаквих проблема је 
обезбеђен прелазак на електронско подношење обједињене пореске пријаве од марта 
месеца.  

Имајући у виду да је једна од централних активности целе организације био и ДИДС 2014, 
сектор је имао значајан обим активности усмерен на финансијску подршку организацији 
овог скупа. 

Такође, у финансијском и административном смислу је испрађен пријем новозапослених 
колега у оквиру Канцеларије РНИДС-а. 

Редовни послови сектора 

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

x припрема документације за израду периодичних и званичних финансијских 
извештаја 

x праћење финансијских елемената уговарања 
x eлeктрoнскa плaћaњa пo прoтoкoлимa,  
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x кoнтрoлa aвaнсних рaчунa,  
x прaћeњe eвидeнциje исплaтa и уплaтa,  
x кoнтрoлa свих уплaтa и исплaтa,  
x прaћeњe извoдa бaнaкa,  
x пoслoви блaгajнe,  
x прaћeњe тoкoвa нoвцa,  
x свaкoднeвнa кooрдинaциja рaдa сa књигoвoдствeнoм aгeнциjoм,  
x припрема читавог сета пратећих образаца,  
x oбрaчуни службeнoг путa,  
x припрема исплате зарада и накнада по уговорима о делу,  
x предузимање неопходних активности према Пореској управи и осталим Државним 

органима,  
x логистичке и административне активности неопходне за функционисање 

Фондације, 
x сарадња са банкама итд... 

Финансијски извештаји 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 
1.01-31.03.2014. године, у поређењу са периодом 1.01-31.03.2013) као и биланс стања (на 
дан 31.3.2014. године у поређењу са стањем на дан 31.12.2012. године), те пратећи 
показатељи пословања у посматраном временском оквиру. 

Најпре, на наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 
наведени период и одговарајуће стопе раста. 

 Показатељ у .000 РСД Q1 2013. или 31.3.2013.  Q1 2014. или 31.3.2014. % 
Пословни приходи 26.802 28.137 5,0% 
ЕБИТДА 12.523 11.452 -8,6% 
ЕБИТДА маржа 46,7% 40,7% -12,9% 
Нето резултат 11.136 8.958 -19,6% 
Актива 119.524 129.106 8,0% 
Капитал 66.115 75.075 13,6% 
Нето дуг -2.928 -18.953 547,3% 
Нето дуг / ЕБИТДА -0,2 -1,7 607,8% 

Биланс успеха 

Позиције у .000 РСД  Q1 2013. Q1 2014. 
Пословни приходи 26.802 28.137 
Приходи од продаје 26.542 27.892 
Остали пословни приходи 260 245 
Пословни расходи 14.279 16.685 

Трошкови материјала 134 396 
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 9.370 11.078 
Остали пословни расходи 4.775 5.211 

ЕБИТДА 12.523 11.452 
ЕБИТДА маржа 46,7% 40,7% 
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Трошкови амортизације  1.275 1.345 
ЕБИТ 11.248 10.107 
ЕБИТ маржа 42,0% 35,9% 
Финансијски приходи 405 411 
Финансијски расходи 256 37 
Остали приходи 68 0 
Остали расходи 0 0 
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  21 28 
ЕБТ 11.486 10.509 
Порез 350 1.551 
Нето резултат 11.136 8.958 
Нето профитна стопа 41,6% 31,8% 

 

Пословни приходи су у посматраном периоду у односу на претходни еквивалент порасли 
за непуних пет процената. У истом периоду пословни расходи су повећани за око 16%. Та 
два кретања су условила смањење ЕБИТДА марже са 46,7% на 40,7%. Сама ЕБИТДА је 
смањена за нешто мање од 9%. 

Трошкови амортизације су незнатно већи у односу на исти период 2013. године, услед 
делимичног обнављања поједине опреме. ЕБИТ маржа је када се све резимира са нивоа 
од 42% у првом кварталу 2013. године смањена на ниво од 35,9%. 

Укључивањем у анализу и позиција биланса успеха испод пословног резултата долази се 
до нето резултата пре опорезивања од 10.509 хиљада динара, а са обрачунатим порезом и 
до нето резултата  - добитка у износу од 8.958 хиљада динара.  

То значи и нето профитну стопу од 31,8% у првом кварталу 2014. године, док је у првом 
кварталу 2013. године износила 41,6%. Ово захваљујући смањењу нето резултата у 
посматраном периоду од око 20%. 

Оваква слика биланса успеха, иако профитабилности није превасходни циљ организације 
као што је РНИДС, може да охрабри, али у смеру акумулације супстанце за остваривање 
примарно постављених циљева за 2014. годину, у преосталом периоду текуће године, уз 
офанзивнији приступ реализацији дефинисаних приоритета. 

Графички приказ маржи профитабилности је дат на следећем графикону (уз проширење 
временске серије и на 2012. годину, тј. њен први квартал): 
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Пошто се у структури трошкова, тј. пословних расхода издвајају две категорије потребно 
их је и додатно расветлити.  То су трошкови зарада и накнада зарада и остали лични 
расходи, као и остали пословни расходи.  

На првој табели следи преглед позиције „трошкови зарада и накнада зарада и остали 
лични расходи“: 

Врста трошка у .000 РСД Q1 2013. Q1 2014. % 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 4.873 5.541 13,7% 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада  836 961 15,0% 
Бруто накнаде физичким лицима по основу уговора 528 873 65,3% 
Трошкови накнада члановима УО 2.418 2.757 14,0% 

Остали лични расходи и накнаде 715                  945 
         

32,2% 
Укупно 9.370 11.078 18,2% 

 

На наредној табели је дата структура позиције „остали пословни расходи“: 

Врста трошка у .000 РСД Q1 2013. Q1 2014. % 
Трошкови производних услуга - кто 53 2.879 3.581 24,4% 
Трошкови непроизводних услуга - кто 55 1.896 1.631 -14,0% 
Укупно 4.775 5.211 9,1% 

Биланс стања 

Позиције у .000 РСД   31.12.2013. 31.3.2014. 
Стална имовина 64.439 63.585 

Нематеријална улагања  3.203 2.853 
Некретнине, постројења и опрема 60.779 60.275 
Дугорочни финансијски пласмани 457 457 

Учешћа у капиталу 457 0 
Остали дугорочни финансијски пласмани 0 457 

Обртна имовина 55.085 65.521 
Залихе и дати аванси 1.162 2.720 
Потраживања 203 181 
Краткорочни финансијски пласмани 47.908 41.583 
Готовински еквиваленти и готовина 2.958 18.953 
ПДВ и активна временска разграничења 2.854 2.084 

Актива 119.524 129.106 
Ванбилансна актива 42 42 
Капитал 66.115 75.075 

Основни капитал 0 0 
Нереализовани добици по основу ХОВ 347 347 
Нераспоређена добит/Губитак 65.768 74.728 

Дугорочна резервисања 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 
Краткорочне обавезе 53.409 54.031 

Краткорочне финансијске обавезе 30 0 
Обавезе из пословања 5.107 4.260 
Обавезе по основу ПДВ и ПВР 46.626 47.408 
Остале краткорочне обавезе  834 0 
Обавезе по основу пореза на добитак 812 2.363 

Пасива 119.524 129.106 
Ванбилансна пасива 42 42 
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Уколико се у анализу укључи нето обртни фонд (који има задатак да покаже који део 
обртне имовине је финансиран из дугорочних извора финансирања) као показатеља 
ликвидности види се да је слика ликвидности на завидном нивоу. 

 

Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види на крају првог квартала 
2014. године обртна имовина значајно надмашује краткорочне обавезе, а такав однос је 
довео до позитивног нето обртног фонда од 11.490 хиљада динара, што је значајан раст у 
односу на 1.677 хиљаде динара на крају 2013. године. Потребно је истаћи да је на крају 
првог квартала 2013. године нето обртни фонд био позитиван на нивоу од 6.146 хиљада 
динара, што сведочи о значајном повећању овог показатеља у односу на крај 2012. 
године када је био негативан на нивоу од 11.599 хиљада динара, иако је још од те године 
дошло до јачања ликвидоносне позиције Фондације. 

Све ово говори и растућој и све јачој ликвидности Фондације, уз шта треба нагласити и 
чињеницу да је у оквиру краткорочних обавеза значајан удео пасивних временских 
разграничења, што је логично за начин функционисања Фондације (у случају класичног 
привредног друштва износ ПВР-а је у релативном смислу скоро занемарљив) у погледу 
авансних уплата за регистрацију домена. Пасивна временска разграничења, иако се 
морају евидентирати на страни обавеза, представљају углавном обрачунате, а 
нереализоване приходе по основу регистрације домена у дужим временским периодима и 
као такви приходе будућих билансних периода. Ово значи да би због специфичности 
делатности РНИДС-а нето обртни фонд био и далеко већи, наравно, у сваком од 
посматраних периода. 

Конкретно у структури краткорочних обавеза, обавезе по основу ПДВ-а и ПВР (друга 
најзначајнија позиција биланса стања уз, наравно, некретнине, постројења и опрему) чине 
87,7%. Од тога ПВР (по основу дугорочне регистрације домена и унапред плаћених 
чланарина укупно) самостално у краткорочним обавезама учествују са 84,8%, а само 
обрачунати, а нереализовани приходи од регистрације домена скоро 84,2%. 
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Осим нето обртног фонда као показатеље ликвидности корисно је навести и још три 
показатеља ликвидности пословања у посматраном периоду: 

Показатељ 31.12.2012. 31.3.2013. 31.12.2013. 31.3.2014. 
Ликвидност 1. степена 0,13 0,30 0,06 0,35 
Ликвидност 2. степена 0,78 1,10 1,01 1,16 
Ликвидност 3. степена 0,79 1,12 1,03 1,21 

 

Ови показатељи осликавају тренд растуће ликвидности и наставак тенденције која је 
започела још у 2012. години.  

Пошто је задуженост Фондације на нули, а из уводне табеле у делу документа који се 
односи на финансијске извештаје се види да је нето дуг (укупна финансијска задуженост 
умањена за готовину и готовинске еквиваленте) на нивоу од -18.953 хиљада динара и 
скоро 5,5 пута већи од ионако одличног показатеља од 31.12.2013. године то све говори и 
о завидној солвентности РНИДС-а. 

Реализација финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) 
за први квартал 2014. године и одговарајуће поређење са планираним величинама. 
Детаљнији приказ следи на табели испод. 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

А Приливи 125.436.109  33.789.398  91.646.711  26,9% 
1 Пословни приливи 122.719.109  33.412.690  89.306.419  27,2% 
1.1 Аванси за домене *  121.773.109  33.220.690  88.552.419  27,3% 
1.2 Годишње накнаде суоснивача 900.000  192.000  708.000  21,3% 

1.3 Провера оспособљености 36.000  0  36.000  0,0% 
1.4 Остали пословни приливи 10.000  0  10.000  0,0% 

2 Остали приливи 0  0  0   
2.1 Донације 0  0  0   
2.2 Приливи од заједничких пројеката 0  0  0   
2.3 Продаја капиталних добара 0  0  0   

2.4 Остало 0  0  0   

3 Финансијски приливи 2.717.000  376.708  2.340.292  13,9% 
3.1 Камате на орочена средства у 

банкама 
2.345.000  376.708  1.968.292  16,1% 

3.2 Дивиденде од улагања (ХОВ) 0  0  0   
3.3 Камате од купаца за доцње у 

плаћању 
0  0  0   

3.4 Курсне разлике 372.000  0  372.000  0,0% 
3.5 Наплата штете 0  0  0   

3.6 Капитална добит 0  0  0   
3.7 ПДВ 0  0  0   
3.8 Остало 0  0  0   

 



Извештај директора РНИДС – квартал 1/2014. 	36/38 

Б Одливи 136.734.035  23.721.967  113.012.068  17,3% 
4 Унапређење основне функције 26.229.736  3.056.922  23.172.814  11,7% 
4.1 Унапређење софтвера за 

регистрацију домена 
5.233.135  818.297  4.414.838  15,6% 

4.2 Увођење DNSSEC 1.211.250  0  1.211.250  0,0% 
4.3 Увођење IPv6 300.000  0  300.000  0,0% 
4.4 Опрема 7.652.700  0  7.652.700  0,0% 

4.5 Раздвајање јавних сервиса 324.000  0  324.000  0,0% 
4.6 Техничка подршка 6.324.603  1.382.329  4.942.274  21,9% 
4.7 Интернет услуге 1.182.800  825.174  357.626  69,8% 

4.8 Систем за управљање пословањем 949.500  0  949.500  0,0% 
4.9 Безбедност информација и 

континуитет пословања 
362.000  31.121  330.879  8,6% 

4.10 Софтверске  лиценце 1.938.348  0  1.938.348  0,0% 

4.11 Унапређење DNS система 751.400  0  751.400  0,0% 

5 Развој пословања 21.951.740  2.532.629  19.419.111  11,5% 
5.1 Односи са јавношћу 8.743.240  2.217.403  6.525.837  25,4% 

5.2 Маркетинг 8.655.000  293.066  8.361.934  3,4% 
5.3 Развој пословања 4.409.500  0  4.409.500  0,0% 
5.4 Остало 144.000  22.160  121.840  15,4% 

6 Финансирање пројеката од 
значаја 

9.508.270  184.800  9.323.470  1,9% 

6.1 Суфинансирање пројеката 2.815.500  0  2.815.500  0,0% 
6.2 Подршка овлашћеним регистрима 3.000.000  0  3.000.000  0,0% 
6.3 Друштвено корисне активности 360.000  0  360.000  0,0% 

6.4 Спонзорства 828.000  184.800  643.200  22,3% 
6.5 Стипендије за радове на 

факултетима 
120.000  0  120.000  0,0% 

6.6 Радионице у организацији РНИДС-а 497.570  0  497.570  0,0% 

6.7 Антиспам пројекти 354.000  0  354.000  0,0% 
6.8 Интернет власник, подстанар и 

бескућник 
283.200  0  283.200  0,0% 

6.9 Интернет управљање 1.200.000  0  1.200.000  0,0% 
6.10 Остало 50.000  0  50.000  0,0% 

7 Административни и општи 
трошкови 

10.561.444  3.189.873  7.371.571  30,2% 

7.1 Професионалне услуге 2.208.500  483.648  1.724.852  21,9% 
7.2 Трошкови функционисања 

канцеларије 
1.929.200  995.115  934.085  51,6% 

7.3 Путни трошкови 3.618.660  807.299  2.811.361  22,3% 

7.4 Комуналије 702.960  158.702  544.259  22,6% 
7.5 Комуникације 773.200  197.313  575.887  25,5% 
7.6 Осигурање 252.000  116.655  135.345  46,3% 

7.7 Одржавање просторија 400.924  115.170  285.754  28,7% 
7.8 Репрезентација 364.000  67.607  296.393  18,6% 
7.9 Остало 312.000  248.365  63.635  79,6% 

8 Запослени 33.719.728  7.503.525  26.216.203  22,3% 
9 Капитална улагања (сем 4-7) 0  0  0   
10 Остали расходи 14.891.708  2.897.721  11.993.987  19,5% 
10.1 Рад Управног одбора 9.466.251  2.223.350  7.242.901  23,5% 
10.2 Путни трошкови 2.481.270  324.940  2.156.330  13,1% 
10.3 Репрезентација 100.000  10.992  89.008  11,0% 

10.4 Сарадници и експерти 2.744.187  338.439  2.405.748  12,3% 
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10.5 Остало 100.000  0  100.000  0,0% 
11 Конференција суоснивача 3.349.523  506.381  2.843.142  15,1% 

11.1 Одржавање конференције 792.000  0  792.000  0,0% 
11.2 Накнаде 2.527.523  506.381  2.021.142  20,0% 
11.3 Остало 30.000  0  30.000  0,0% 

12 Остали одливи 809.000  319.100  489.900  39,4% 
12.1 Пројекти преостали за плаћање из 

претходних година 
100.000  0  100.000  0,0% 

12.2 Чланарине и претплате 659.000  319.100  339.900  48,4% 
12.3 Остало (непредвиђени одливи) 50.000  0  50.000  0,0% 

13 Финансијски трошкови 13.712.886  3.531.017  10.181.869  25,7% 
13.1 Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,…) 36.000  2.751  33.249  7,6% 
13.2 Камате 0  0  0   

13.3 Трошкови код банака (платни 
промет, провизије) 

250.000  92.212  157.788  36,9% 

13.4 Негативне курсне разлике 50.000  0  50.000  0,0% 
13.5 Порез на капиталну добит 0  0  0   

13.6 ПДВ 10.806.886  3.310.060  7.496.826  30,6% 
13.7 Порез на имовину 220.000  0  220.000  0,0% 
13.8 Порез на добит 2.000.000  100.000  1.900.000  5,0% 

13.9 Остали порези и давања 250.000  25.994  224.006  10,4% 
13.10 Казне 0  0  0   
13.11 Доцње у плаћању 50.000  0  50.000  0,0% 

13.12 Остало 50.000  0  50.000  0,0% 

14 Резерва 2.000.000  0  2.000.000  0,0% 

 

* Пораст предвиђен финансијским планом 15% и сезонске флуктуације значе да би 
учешће првог квартала требало износи 30% у авансима за регистрацију домена на 
годишњем нивоу. 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа je дaтo стaњe финaнсиjских срeдстaвa, oрoчeњa и ХoВ нa дaн 
31.3.2014, пaрaлeлнo сa 31.12.2013.гoдинe. 

Датум 31.12.2013. 31.03.2014. 

Средњи курс евра 115,9356 115,3845 

Валута РСД РСД РСД ЕУР 

 

Средства у РСД РСД Прерачунато у ЕУР РСД Прерачунато у ЕУР 

Текућа средства у РСД 18.187.414,3 158.645,2 27.812.507,7 241.042,0 

Орочена средства у РСД 14.000.000,0 122.119,2 14.000.000,0 121.333,4 

Укупно 32.187.414,3 280.764,4 41.812.507,7 362.375,4 
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Средства у ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 869.939,8 7.588,3 8.231.297,2 71.338,0 

Орочена средства у ЕУР 14.21.620,4 124.000,0 6.923.070,0 60.000,0 

Укупно 15.085.560,2 131.588,3 15.154.367,2 131.338,0 

 

Укупно без ХОВ 47.272.974,5 412.352,7 56.966.874,9 493.713,4 

 

Уз горе наведена средства у портфолију РНИДС-а се налазе и ХoВ-oбвезнице старе 
девизне штедње које су уписaнe код ЦРХОВ-а чија је нoминaлнa врeднoст 41.751,00 ЕУР, а 
са доспећем 2014. и 2016.године. 

Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности), како у динарима тако и у еврима 
на месечном нивоу у току првог квартала 2013. године, је дато на графикону који следи. 
 

 
 

 

У Београду, 
28. априла 2014. године 

 

Данко Јевтовић 
директор РНИДС 

danko.jevtovic@rnids.rs 
rnids.rs рнидс.срб 
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Статистички анекс - 1. квартал 2014. године

rs. 1.678 8.982 3.582 39.506 2.346 10.513 4.191 45.785 2.590 11.894 4.087 52.910 3.097 13.061 3.857 57.827
co.rs. 699 4451 790 17.327 713 4.436 766 17.461 756 4.588 677 17.901 756 4.450 581 17.602

in.rs. 375 564 304 3.289 345 656 305 2.974 392 614 248 3.160 303 682 205 1.713

edu.rs. 42 378 68 1.182 41 303 67 1.327 30 674 96 1.496 39 392 94 2.724

org.rs. 131 399 136 2.978 131 659 185 3.034 166 763 128 3.119 132 679 136 3.149

gov.rs 191 212 232 240

ac.rs 43 43 54 60

.RS: 2.925 14.774 4.880 64.516 3.576 16.567 5.514 70.836 3.934 18.533 5.236 78.872 4.327 19.264 4.873 83.315

срб. 0 0 0 0 0 0 2.264 2.299 1.095 1.166 85 4.225 308 953 68 2.646

обр.срб 0 0 0 0 0 0 44 45 20 22 2 75 3 21 1 49

орг.срб 0 0 0 0 0 0 124 125 47 78 2 216 11 67 2 128

од.срб 0 0 0 0 0 0 156 156 114 33 1 163 16 24 0 82

пр.срб 0 0 0 0 0 0 511 514 166 324 15 987 69 273 5 618

ак.срб 0 2 11 10

упр.срб 0 12 43 52

.СРБ: 0 0 0 0 0 0 3.099 3.153 1.442 1.623 105 5.720 407 1.338 76 3.585

Ukupno: 2.925 14.774 4.880 64.516 3.576 16.567 8.613 73.989 5.376 20.156 5.341 84.592 4.734 20.602 4.949 86.900

2014 квартал 1.
Обрисано Обнова Нови Број

2011 квартал 1. 2012 квартал 1. 2013 квартал 1.
Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број

Фондација "Регистар националног интернет домена Србије"
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