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

Увод 

У овом извештају је дат преглед пословања Канцеларије Фондације „Регистар 
националног интернет домена Србије“ током другог квартала 2014. године.  

Документ прати уобичајену структуру секторске организације Канцеларије. У првом делу 
је дат извод из најважнијих аспеката пословања по функцијама, као и најважнијих 
активности директора. Активности директора и његових саветника које су везане за 
активности сектора су обрађене у оквиру секторских извештаја. Новитет у овом извештају 
је издвајање функција која се односи на ИКТ политике и односе са интернет заједницом и 
државом Србијом у посебну секцију. 

 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за овај период су: 

Током другог квартала 2014. године: 

x DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости; 
x Прихваћено је 461 аванса за услугу регистрације; 
x Укупни пословни прилив износи 24.814.140 динара, са ПДВ-ом. 

На крају првог полугођа 2014. године: 

x Стање средстава износи 62.034.351 динара прерачунато, са хартијама од 
вредности; 

x Укупно је регистровано 83.587 .RS и 3.550 .СРБ назива домена. 

Ванредни догађаји 

Током овог квартала су се десила два ванредна догађаја: 

Србију су погодиле катастрофалне поплаве. РНИДС је, без одлагања, 19. маја 2014. упутио 
помоћ општини Коцељева у износу од 100.000 динара. РНИДС је као помоћ обезбедио 250 
екстерних USB батерија за мобилне уређаје, који су подељени преко Црвеног крста и 
директно активистима и волонтерима. 

Ради омогућавања даљих активности на отклањању последица поплава, Канцеларија је 
Управном одбору предложила измену финансијског плана и одвајање наменских 
средстава за помоћ. Одлуком коју је Управни одбор усвојио 12. јуна 2014. у финансијском 
плану је предвиђен додатни износ од 4.300.000 динара за финансирање ових активности. О 
конкретним активностима ће бити одлучено након што буде усвојен закон о отклањању 
последица поплава у Републици Србији. 
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Дневне новине Новости су у електронском издању 30. априла 2014, и сутрадан у 
штампаном издању, објавиле текст под називом „Буџет оштетили за милион евра?“ у коме 
су на сензационалистички начин објављене неистините, непотпуне и нетачне информације 
које се односе на РНИДС и на сарадњу РНИДС-а са Министарством за телекомуникације и 
информационо друштво у време када је министар била Јасна Матић. Због озбиљности 
оптужби и могућег негативног утицаја на репутацију РНИДС-а одмах је ангажована 
специјализована адвокатска канцеларија и припремљен је одговор којим су нетачности 
демантоване. Новости су одговор и објавиле, а после анализе је одлучено да РНИДС ипак 
не покрене тужбу поводом ових натписа. 

Реализација плана 

Остварена реализација услуга регистрације и обнове назива интернет домена у другом 
кварталу 2014. године износи 20.673.750 динара, што представља повећање од 7% у 
односу на исти период прошле године, односно 17% 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. 

Реализација плана наставља општи тренд уочен у првом кварталу ове године. Број 
регистрованих назива домена је у овом кварталу повећан за само 0,27%, првенствено 
због слабе регистрације нових назива. Финансијски план који је усвојио Управни одбор и 
који је поставио очекивања знатно изнад пројектованог раста није реализован. Пораст 
прилива у овом кварталу износи 1,1% у односу на исти период прошле године (2,7% за 
прву половину године), али је за 12,1% мањи од циља из Финансијског плана за други 
квартал, односно за 11,7% на полугодишњем нивоу. Реализовани приливи за прву 
половину године су на нивоу од 47% укупно планираних прилива за 2014. годину. На 
другој страни, одливи на крају прве половине године су реализовани на нивоу од 35,3%. 
Детаљнија анализа је дата у извештајима сектора за ИКТ услуге и сектора финансија. 

Разлози за неиспуњене плана су слични као и у претходном кварталу. И даље не постоје 
премисе на основу којих је сачињен финансијски план, односно недостају кључни 
механизми за подстицање продаје на тржишту, као што су могућност сарадње са 
овлашћеним регистрима у оглашавању и модерно и богато веб присуство РНИДС-а на 
Интернету (нови корпоративни сајт и нова централна веб локација за едукацију, допринос 
развоју интернета у Србији и промоцију домена) . Ванредни догађаји и активности око 
управљања Интернетом и односима са државом, коју су се десили током овог квартала, 
такође су утицали на померање фокуса са послова непосредно везаних за тржиште и 
продају. 

Иако је ово успорење у складу са успорењем раста које је примећено и код других 
националних и глобалних регистара, мишљење директора је да су разлози претежно 
локалне природе. Већина регистрација назива домена је намењена обављању делатности, 
тако да продубљивање рецесије и све неповољнија пословна клима у Србији доводе и до 
смањења броја нових регистрација. Са наставком овакве ситуације, вероватно већ ове, 
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али и наредне године, може се очекивати и опадање процента обнове. Обнова се одржава 
на високом нивоу првенствено због ниске цене регистрације назива домена у односу на 
друге пословне издатке. Дугорочно, број домена у Србији требало би да расте, јер је 
садашњи број домена мали у односу на величину земље и број регистрација у сличним 
земљама. Како би остварили раст тржишта, треба предузети и појачати већ планиране 
активности за развој пословања, нарочито активности које дугорочно донесе унапређење 
брендова (како ефекти не би били значајно умањени садашњом кризом). 

Активности директора 

Директор је 25. априла 2014. као говорник учествовао у свечаном отварању међународне 
научне конференције Синтеза, универзитета Сингидунум у Београду. 

Консултантска кућа Адижес-SEE, чије услуге редовно користи РНИДС и која је један од 
суоснивача Фондације, 6. јуна 2014. је прославила 20 година успешног рада. Прослави су 
присуствовали председник конференције суоснивача Војислав Родић, директор Данко 
Јевтовић и шеф сектора за финансије Александар Поповић. 

У овом кварталу су преминули Зоран Вигњевић, један од пионира Интернета у Србији, 
који је радио у РНИДС-у као координатор регистрације, и Драган Вечерина, познати 
мрежни администратор и учесник у реформи Регистра. Директор је заједно са делегацијом 
РНИДС присуствовао сахранама. 

 

ИКТ и регистрациона функција 

Посао на регистрацији назива интернет домена је редовно обављан. У овом кварталу су 
припремљени и 31. маја 2014., на седници Конференције суоснивача, усвојени нови Општи 
услови регистрације назива националних интернет домена. 

Управни одбор је 12. јуна 2014. дао сагласност директору да покрене поступак набавке 
софтвера за регистрацију назива домена, по пројекту који је усвојен претходног 
квартала. Управни одбор се определио да се не израђују и посебно усвајају захтеви за 
ниво доступности, безбедности и поузданости будућег система регистрације, већ да се то 
реши у оквиру избора понуђача за софтвер. 

Канцеларија је започела припрему за увођење интернационализованих назива .RS и .СРБ 
домена, чиме би се омогућила регистрација домена уз употребу свих слова нашег 
латиничног писма, као и регистрација на писмима националних мањина. Први корак је 
дефинисање скупа знакова којима ће бити проширене постојеће табеле латиничних 
знакова (за .RS) и ћириличних знакова (за .СРБ), а затим треба припремити правила за 
почетни период увођења проширеног скупа, измене услова регистрације и друго. 
Реализација овог процеса зависи и од могућности измена табела код ICANN. 
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Ради увођења DNSSEC система у регистар, наручена је студија од универзитета 
Сингидунум. Ова студија треба да послужи као основа за доношење практичних политика 
за DNSSEC, на основу којих се може започети са пројектом увођења DNSSEC-а, кроз 
потписивање РНИДС-ових зона, прилагођење система за регистрацију (софтвера) и 
омогућавање преузимања безбедносних података о корисничким зонама (од регистрара / 
DNS оператора). 

Безбедност Регистра 

Током овог квартала није било посебних напада на безбедност регистра.  

Доступност и поузданост система за разрешавање DNS упита је повећана 
реконфигурацијом, где су два примарна DNS сервера, преко којих се врши ажурирање 
свих осталих сервера, скривени тј. учињени невидљивим са Интернета. Захваљујући томе, 
потенцијални напад не може бити усмерен на примарне сервере и мрежа секундарних 
сервера (бар оних који нису под нападом) увек може да прими ажурне податке о зонама. 

Одмах по сазнавању за HeartBleed пропуст у SSL протоколу, РНИДС је извршио 
тестирање свих својих сервиса. Показало се да безбедност система није угрожена овим 
пропустом. РНИДС је такође тестирао системе за регистрацију домена код овлашћених 
регистара и није уочио потенцијалне сигурносне проблеме у вези са HeartBleed 
пропустом. 

Спорови поводом регистрације назива интернет домена 

У току овог квартала није покренут ниједан нови поступак. Још увек је у току поступак у 
вези са два назива домена: hagleitner.rs и hagleitner.co.rs. 

Против Регистра је покренута парница као друготуженог у вези са захтевом за промену 
регистранта. Спор је у току, а став Канцеларије је да је Регистар исправно поступио, те да 
не постоје посебни ризици по Регистар поводом овог спора. Управни одбор је обавештен о 
детаљима овог спора. 

PR и Маркетинг 

У другом кварталу 2014. године РНИДС је организовао и учествовао на већем броју 
скупова. Најзначајнија је била панел дискусија „Господари Интернета - промена у 
управљању“, чијом организацијом је РНИДС указао на значај управљања Интернетом, као 
једном од централних тема у овом тренутку у дигиталном свету, као и на јединствену 
улогу Регистра. Остали догађају су побројани у секцији извештаја Сектора за развој 
пословања и маркетинг. 

У априлу је усвојено идејно решење нове кампање „Шта све можеш са својим доменом…“, 
која је развијана током квартала и реализована у јуну. Кампања је настала са циљем да 
се осмисли садржај за маркетинг активности у пролећној међусезони, али се показало да 
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има значајно већи потенцијал и трајну едукативну вредност о употреби домена. За 
кампању је направљена и нова верзија сајта domen.rs/домен.срб. Детаљни финални 
извештај о кампањи је достављен Управном одбору у трећем кварталу. 

Управни одбор је 14. априла 2014. дао директору сагласност за покретање поступка 
избора квалификованих добављача на пословима маркетинга и PR-а. Овакав поступак је 
предвиђен Правилником о набавкама, донетим 27. фебруара 2014. Уговори који су били 
закључени са редовним сарадницима за маркетинг и PR су истекли, тако да су редовни 
састанци тима за комуникације престали да се одржавају после 3. јуна 2014. Овакав 
застој је значајно утицао на могућности обављања редовних задатака Канцеларије, а 
нови тим тек треба да се формира по завршетку тендера и закључења нових уговора 
(очекивано крајем септембра 2014.). Између осталог, ово значи да ће планирана јесења 
кампања бити одложена, а њено тежиште је било на повећаном ангажману кроз 
друштвене мреже и промоцији ново-планиране Фејсбук апликације и сајта за промоцију 
регистрације, кроз занимљиву комбинаторику назива домена на разне теме и гласање о 
најбољим предлозима. Рекламне активности ће бити настављене продужењем постојеће 
кампање. 

Квартални медиа клипинг извештај је приложен уз овај извештај. 

Финансије и општи послови 

Најважнији посао у Сектору за опште послове у овом кварталу је био припрема измене 
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена. Такође, 
припремљена је измена Статута Фондације. Све измене је усвојио Управни одбор, а затим, 
31. маја 2014, Конференција суоснивача. 

Завршен је каталог пословних процеса са којим је упознат Управни одбор. Овај документ 
представља основ за даљи рад на увођењу ИКТ решења за праћење пројеката и процеса 
у пословању канцеларије. 

Приликом реализације трошковне стране финансијског плана посебно је вођено рачуна о 
томе да одлив средстава прати уочено умањење прилива.  

Односи са овлашћеним регистрима 

Директор је са колегама из Канцеларије посетио овлашћени регистар Орион Телеком и 
састао се са Зораном Јовандићем и Горданом Стевановић. Разговарано је о даљем 
развоју доменског тржишта и могућностима да Регистар помогне овлашћене регистре у 
маркетиншким акцијама. 

За овај квартал су биле планиране активности са овлашћеним регистрима у циљу 
припреме пројекта маркетиншке сарадње, где би Регистар вршио суфинансирање 
оглашавања услуга овлашћених регистара везних за регистрацију назива домена. Овакав 
пројекат је предвиђен Планом и програмом рада Управног одбора, а одвојена су и 
одговарајућа средства у финансијском плану. По добијању одобрења Управног одбора, 
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Канцеларија планира да, уз консултације са заинтересованим овлашћеним регистрима, 
формира правилник за спровођење овог пројекта и упути га на одобрење Управном 
одбору. 

Подршка Конференцији суоснивача 

Одржана је редовна седница конференције суоснивача, 31. маја 2014. године, на којој су 
редовне извештај поднели Управни одбор и Статутарна комисија, а усвојене су измене 
Статута Фондације, измене Општих услова о регистрацији назива националних интернет 
домена и Етички кодекс Фондације. Управни одбор је представио и радни нацрт 
петогодишње стратегије Регистра. 

Фондацијска функција РНИДС-а 

Током ванредне ситуације због катастрофалних поплава у Србији, Канцеларија је 
директно и индиректно помогла већи број акција интернет заједнице за помоћ 
поплављеним подручјима. Више информација о томе дато је у другим секцијама овог 
извештаја. 

Најважнији едукативно-развојни догађај у протеклом кварталу је била организација 
панел дискусије „Господари Интернета - промена у управљању“, којом је унапређена 
информисаност јавности о проблемима и значају управљања Интернетом. 

РНИДС је учествовао и директно помогао СтартИТ ФЕСТ и WebDan, догађаје за које је 
процењено да су значајни интернет заједници. 

 

Канцеларија је Управном одбору поново упутила предлог како се може организовати 
Програм подршке пројектима популаризације Интернета (познати 4ПИ програм, чији 
наставак је најављен на скупу ДИДС 2014), али на другачији начин, са циљем да се 
пројектима оствари трајнија корист за интернет заједницу. Разматрање овог предлога је 
било заказао за 180. седницу Управног одбора, али је одложено. 

Међународне активности канцеларије и учешће на скуповима 

Овог квартала директор је био на следећим службеним путевима: 

x у Скопљу, Македонија, ради закључења споразума о сарадњи са македонским 
регистром МАРнет (са Душаном Стојичевићем и Владимиром Алексићем); 

x у Паризу, Француска, ради учешћа на „Џамбори“ радионицама удружења 
европских регистара CENTR (са више запослених у Канцеларији); 

x у Лондону, Уједињено Краљевство, ради учешћа на скупу ICANN 50 (са Војиславом 
Родићем и Слободаном Марковићем).  
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О свим путовањима је достављен посебни извештај Управном одбору. Детаљан преглед 
путовања свих органа РНИДС-а је дат даље у овом извештају. 

Директор је користио део одмора од 21-28. маја 2014. ради приватне посете САД. 

Јавност и транспарентност 

Током овог квартала РНИДС је организовао јавну расправу о измени Општих услова 
регистрације назива националних домена. О резултатима расправе Канцеларија је 
информисала Управни одбор, који је утврдио коначни предлог текста Општих услова и 
проследио га на усвајање Конференцији суоснивача. 

Конференција је, додатно, усвојила измене Статута Фондације, али су оне биле минималне 
и првенствено техничке, тако да у вези њих није била организована јавна расправа. 

Конференција суоснивача је усвојила и Етички кодекс Фондације, који је важан документ 
за обезбеђивање јавности рада и побољшање поверења, како унутар организације, тако и 
поверења шире јавности у РНИДС. 

Новоусвојени документи су преведени на енглески језик, па сада имамо знатно 
квалитетнији превод основних докумената. Известан број текстова на постојећем веб 
сајту такође захтева поновни превод, али тај посао чека на почетак израде новог сајта. 

Током учешћа у раду скупа ICANN 50 представници РНИДС-а су, између осталог, узели 
учешћа у дискусији о одговорности (accountability) ICANN-a, током које су изложени 
принципи који могу послужити и Регистру за унапређење јавности рада. 

Ради боље презентације рада РНИДС-а државним органима, у светлу формирања нове 
Владе и пратећих организационих и кадровских промена, Канцеларија је саставила пакет 
информација о раду Регистра и процесу делегирања националних домена, те је овај пакет 
достављен на више релевантних адреса. 

Закључак директора 

Други квартал је обележен ванредним догађајима, али је у својој суштини наставак 
започетих послова из претходне године и првог квартала ове године. Треба имати у виду 
да је брзина извршавања одређених задатака, унапређење организације и пословања 
првенствено диктирана сложеношћу модела организације Фондације. 

Усвајање измена Општих услова је важан предуслов за унапређење процедура 
регистрације назива домена, на чему ће се радити у трећем кварталу. 

У овом кварталу је постало евидентно да је Финансијски план неостварив у погледу 
прихода, првенствено јер не постоје предуслови на основу којих се планирало. Због тога 
је потребно сачинити нови план, који би био базиран на реалним пројекцијама 
регистрација назива домена. Како не би дошло до дебаланса између прилива и одлива и 
тиме до угрожавања финансијске стабилности Регистра, Канцеларија је посебно пажљиво 
пратила реализацију расхода. 
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По мишљењу директора, овај квартал је био успешан у остваривању циљева Фондације, 
нарочито у погледу активности везаних за управљање Интернетом, а остварени су и 
значајни задаци из Плана и програма Управног одбора РНИДС-а. 
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ИКТ политика и односи са интернет заједницом  

У наставку су побројане најзначајније активности у вези ИКТ политика и односа са 
државом Србијом и интернет заједницом током другог квартала 2014. године, а које нису 
обрађене у извештајима по секторима.  У овом делу су посебно истакнуте активност 
Слободана Марковића, као новог члана тима Канцеларије како би се стекао увид у 
спектар активности Фондације у којима он учествује. Марковић је, као саветник 
директора, био и у директном контакту са Управним одбором РНИДС, нарочито у вези 
сарадње са државом 

Процес придруживања ЕУ – поглавље 10 

Централни процес током другог квартала био је почетак преговора Републике Србије са 
Европском унијом у оквиру поглавља 10 – информационо друштво и медији. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које координира подгрупом за 
поглавље 10, укључило је РНИДС у рад подгрупе. Управни одбор РНИДС-а одредио је 
председника УО, Душана Стојичевића, и саветника за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, Слободана Марковића, за представнике РНИДС-а у оквиру ове подгрупе. 

Tоком априла и маја представници РНИДС-а су учествовали на четири радна састанка 
преговарачке подгрупе за поглавље 10. 

У склопу припреме подгрупе за експланаторни скрининг, Канцеларија је израдила 
анализу правних тековина ЕУ у области управљања Интернетом и регистрације интернет 
домена. Такође, формулисана су питања за Европску комисију о резервацији назива у .EU 
домену од значаја за Републику Србију. Крајем маја месеца испраћен је дводневни 
експланаторни скрининг за поглавље 10, чији је пренос обезбеђен у просторијама 
РАТЕЛ-а. 

У склопу припреме подгрупе за билатерални скрининг, Канцеларија је припремила 
сегмент о регистрацији интернет домена у склопу званичне Основе Владе Србије за 
билатерални скрининг, као и пратећу PowerPoint презентацију (која је презентована на 
билатералном скринингу у Бриселу). 

Поред активности директно везаних за питања домена, у оквиру припреме билатералног 
скрининга Канцеларија је обавила неформалне консултације са колегама из Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација и доставила корисне информације о досадашњим 
активностима у Србији по питању формирања CERT-а. 

Сарадња са државним институцијама 

Током маја месеца је обављен разговор са Браниславом Добросављевићем из Агенције за 
привредне регистре на тему сарадње РНИДС-а и АПР-а, као и преузимању података АПР-а 
ради провере и повећања квалитета података у бази домена. 
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Директор, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, Слободан Марковић, 
и Душан Стојичевић, председник Управног одбора, учествовали су на састанку код 
директорке Канцеларије Владе Србије за сарадњу са цивилним друштвом, где је 
представљен рад РНИДС-а и размотрене могућности за сарадњу у будућности. 

Слободан Марковић је присуствовао састанку код новог министра просвете, Срђана 
Вербића, на тему планова за примену ИКТ-а у образовању. 

Током јуна, Слободан Марковић је одржао састанак са Савом Савићем из кабинета 
државне секретарке Тање Матић (Министарство трговине, туризма и телекомуникација) на 
тему будуће сарадње министарства и РНИДС-а и укључивања МТТТ у рад ICANN GAC-а. На 
молбу Саве Савића послат је шаблон дописа за делегирање представника Србије у GAC-у. 

Крајем јуна, Слободан Марковић је учествовао на састанку у дирекцији Пореске управе 
на тему подршке ИТ предузетницима. 

Сарадња са другим организацијама 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом је током другог 
квартала 2014. године учествовао на следећим састанцима: 

x са представницима SEE ICT, поводом подршке манифестацији Startit Fest; 
x са представницима ISOC Србија, о могућностима за даљу сарадњу; 
x са Радетом Мачковићем из фирме Omnicom о активностима AmCham комитета за 

ИТ; 
x са представницима Share фондације о могућностима сарадње и учешћа у раду 

Конференције суоснивача РНИДС-а; 
x заједно са директором, на састанку са Владимиром Радуновићем из Дипло 

фондације и Тањом Миловановић и Милорадом Бјелетићем из Београдске 
отворене школе, на тему унапређења грант менаџмента у РНИДС-у; 

x заједно са директором, на састанку са Владимиром Радуновићем из Дипло 
фондације и Николом Божићем из Петнице, на тему потенцијалне подршке 
РНИДС-а пројектима Министарства образовања у области примене ИКТ-а у 
образовању; 

x са удружењем малих интернет провајдера о регулативи у области 
телекомуникација, на позив координатора удружења. 

Учешће у раду радних група 

Када су радне групе у питању, тежиште активности у другом кварталу било је на радној 
групи за IPv6. Канцеларија је током маја организовала први састанак радне групе за IPv6 
и припремила план рада групе, који је поднет на усвајање Управном одбору. 

Сагласно плану рада, Канцеларија је организовала радни састанак радне групе са 
операторима на тему преласка на IPv6. Састанку је присуствовало око 40 учесника, међу 
којима су били представници свих мобилних, највећих фиксних и кабловских оператора, 



Извештај директора РНИДС – квартал 2/2014. 	11/42 

интернет и хостинг провајдера, SOX-а, АМРЕС-а и државних институција. Детаљнији 
извештај са тог састанка је део материјала радне групе. 

Током овог радног састанка, Канцеларија је присутне операторе упознала са 
иницијативом за оснивање Групе мрежних оператора Србије – RSNOG, под 
покровитељством РНИДС-а. 
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Сектор ИКТ услуга 

Расположивост сервиса 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 
DNS сервис Без прекида 100% 
Сервиси RsReg апликације Без прекида 100% 
Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

Регистрација домена 

Током другог квартала 2014. године прихваћено је 461 аванс за домене и електронски 
послато 438 авансних рачуна, као и 11 рачуна за обнову чланства постојећих чланова 
Конференције суоснивача. Све наведене уплате су укупно износиле 24.814.140 динара и 
регистроване су као пословни приливи.

 

Што се тиче доменских трансакција, током другог квартала обрађено је 220 захтева за 
промену регистранта, од чега је 12 одбијено због неисправности достављене 
документације. Од укупног броја трансфера назива интернет домена из надлежности 
једног овлашћеног регистра у надлежност другог (укупно 551) интервенција Регистра 
била је неопходна у 231 случају. Обрађено је 48 захтева за исправљање грешке у називу 
регистранта интернет домена и сви су позитивно решени. У 32 случаја затражено је 
сторнирање трансакције регистрације интернет домена због грешке учињене приликом 
регистрације.  

Реализовани приходи по основу регистрације и обнове назива интернет домена у другом 
кварталу 2014. године износе 20.673.750 динара, што представља повећање од 7% у 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ
co.rs. 450 1323 157 666.000 1221 131 608.400 1050 153 541.350
edu.rs. 450 121 20 63.450 100 23 55.350 86 15 45.450
in.rs. 250 152 55 51.750 123 54 44.250 124 52 44.000
org.rs. 450 199 42 108.450 196 33 103.050 189 36 101.250
rs. 1.350 3689 1228 6.637.950 3256 1123 5.911.650 3007 1027 5.445.900
.rs 5.484 1.502 7.527.600 4.896 1.364 6.722.700 4.456 1.283 6.177.950
срб. 500 100 23 61.500 113 15 64.000 146 24 85.000
обр.срб 250 5 1 1.500 1 0 250 1 0 250
орг.срб 250 4 0 1.000 3 0 750 5 0 1.250
од.срб 250 3 1 1.000 1 0 250 1 9 2.500
пр.срб 250 19 1 5.000 41 3 11.000 40 1 10.250
.срб 131 3 70.000 159 18 76.250 193 34 99.250
укупно 2014. 7.597.600 6.798.950 6.277.200

укупно 2013. 7.204.700 6.719.600 5.462.000

укупно 2012. 6.212.416 6.048.933 5.349.057

укупно 2011. 5.331.950 5.208.052 4.677.206

укупно 2010. 4.840.750 4.268.800 4.051.050

укупно 2009. 5.054.100 3.328.950 3.445.400

II квартал 2014. године
април мај јун
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односу на исти период у 2013. години и 17% у односу на 2012. годину.

 

У табели су дате статистичке категорије обновљених и нових домена на током другог 
квартала у протекле четири године, као и укупан број домена у зони на крају овог 
полугодишта.  Категорија обновљених домена исказује раст од око 9% у односу на 2013. 
годину и око 21% у односу на 2012. Нови домени у другом кварталу 2014. године се 
налазе у благом паду од око 8% у односу на исти период у 2013. години.  

У односу на пројектоване вредности за други квартал, број обновљених назива домена 
премашује оптимистичку процену за око 8%. Број новорегистрованих назива домена је 
незнатно испод песимистичке процене (око 1%). Новчана реализација налази се у 
оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким сценариом, приближавајући се 
оптимистичкој компоненти. Описана кретања приказана су у табели испод. 

 

Пројектовани износи броја нових и обновљених .RS назива интернет домена за трећи  
квартал 2014. године приказани су на сликама испод:

  

Током квартала рађене су разне ad-hoc статистичке анализе за потребе Управног одбора 
и Канцеларије, од којих је најзначајнија била у вези са прилагођавањем предиктивног 
модела динамике месечних кретања обнове и нових регистрација националних интернет 
домена, ради ажурирања претпоставки основног предиктивног модела.  

Рад са овлашћеним регистрима 

У другом кварталу 2014. године није било посебних активности везаних за помоћ 
овлашћеним регистрима. Један од разлога за мањи број захтева за пружање помоћи је и 
тај што је већина овлашћених регистара уместо комуникације са RsReg сервисима преко 

Обнова Нови Број Обнова Нови Број Обнова Нови Број Обнова Нови Број

.rs 10.667 4.452 66.957 12.294 4.667 72.692 13.573 4.520 79.327 14.836 4.149 83.587

.срб 0 0 0 0 653 6.716 479 83 5.443 483 55 3.550

Укупно 10.667 4.452 66.957 12.294 5.320 79.408 14.052 4.603 84.770 15.319 4.204 87.137

2013. 2014.2011. 2012.

песимистички реализација оптимистички песимистички реализација оптимистички

.rs 10.157 14.836 13.741 4.193 4.149 5.357

.rs 16.501.837,00 Din.                     20.673.750,00 Din.                     21.963.607,00 Din.                 

о б н о в а н о в и

новчана реализација

песимистички оптимистичкиреализација
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IPSec, прешла на коришћење SSL-а. Тиме није угрожена безбедност, али је знатно смањен 
број неисправних конекција и проблема у подешавању клијентских радних станица. 

Због тога је време, које се раније трошило на решавање проблема са комуникацијама, 
искоришћено да се неки сервиси Регистра и овлашћених регистара проактивно тестирају 
на безбедносне пропусте. ИКТ сектор је у два наврата тестирао све јавне сервисе 
Регистра у циљу провере да ли постоји недавно откривени сигурносни пропуст 
HeartBleed. Такође, код овлашћених регистара су тестирани релевантни сервиси који, у 
случају да немају адекватну заштиту од HeartBleed пропуста, потенцијално могу 
отворити могућност за неовлашћени приступ систему за регистрацију назива домена. Сви 
тестирани сервиси били су адекватно обезбеђени од овакве врсте напада и нису рањиви 
у случају Heartbleed напада. 

 

Крајем квартала припремљена је прва верзија детаљног описа свих трансакција у вези са 
пословима регистрације назива домена.  Документ укључује дијаграме тока најважнијих 
процеса, са јасно назначеним корацима и потребним елементима за успешно окончање 
сваке трансакције. Предвиђено је креирање нових формулара са могућношћу 
електронског попуњавања, ради ефикаснијег извршавања појединих процедура описаних 
документом. 

Просечно је дневно одговарано на 4 до 5 телефонских захтева о конкретним доменима 
или процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно 
примано просечно 6 захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера за 
регистрацију назива домена. 

Дата центри и DNS сервиси 

Током другог квартала промењена је конфигурација примарних DNS сервиса Регистра и 
завршено њихово унапређење. 

Трећи мастер DNS сервер, који ради на инфраструктури ЕТФ-а, повезан је директно на 
инфраструктуру Регистра. На тај начин је обезбеђено директно освежавање зона на овом 
серверу, без потребе да се ови подаци преносе преко интернет линкова. 

Такође, инсталирана су два додатна скривена примарна DNS сервера, који неће бити јавно 
доступни и чији је основни задатак дистрибуција зонских фајлова ка DNS серверима 
ауторитативним за .RS и .СРБ доменске просторе. На тај начин је поузданост и отпорност 
DNS система Регистра подигнута на виши ниво. 

У складу са уговором о изнајмљивању софтвера са компанијом Microsoft, урађена је 
анализа броја потребних софтверских лиценци за РНИДС.  

У другом кварталу обављен је мањи број промена конфигурација на неким Microsoft 
серверима (промена радне меморије или повећање простора на дисковима) као и чишћење 
апликативних сервера од старих логова и привремених фајлова. Ова чишћења су чешћа 
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него раније, јер се зоне освежавају 12 пута дневно, уместо раније 4 пута дневно, па је 
самим тим и број фајлова најмање три пута већи. 

Током априла месеца откривен је велики недостатак на OpenSSL библиотекама отвореног 
кода. Овај недостатак угрожава безбедност преко интерних SSL линкова па је у складу са 
тим тестиране све конекције у Регистру које користе SSL тунел. Ни једна од конекција 
није подложна овом пропусту па је тестирање прошло успешно и ни један део РНИДС 
система није угрожен овим недостатком. 

У дата центрима је направљен преглед опреме, са основним циљем да се карактеристике 
уређаја упишу у базу података ИТ ресурса РНИДС-а, али и да се визуелно провери да ли 
је све у реду. 

На тест серверу система за регистрацију домена замењен је сертификат, јер је 
установљено да се у неким случајевима јављала грешка у раду, коју је узроковао тај 
сертификат. 

Редовно је израђивана додатна резерва копија података која се чува ван локација дата 
центара. 

По устаљеној пракси, пре последњег петка у месецу мењана је касета на којој се снимају 
подаци. 

Остали послови сектора 

Послови у Канцеларији 

Због планираних радова компаније SBB која пружа резервни интернет линк за 
Канцеларију, а којима је обухваћена и промена фиксне IP адресе преко које ће уређаји из 
канцеларије бити повезани на Интернет, урађена је реконфигурација АСА уређаја на 
страни канцеларије и на страни Дата центра да би се обезбедио исправан рад резервног 
VPN тунела. Такође, проверена је конфигурација мрежне инфраструктуре како не би 
дошло до прекида комуникације између дата центара. 

Током трећег квартала реализована је јединствена збирка података која садржи ИКТ 
попис, односно евиденцију рачунарске и мрежне опреме, софтверских пакета који се 
користе у Регистру као и других ИКТ ресурса. Ова збирка података ће и надаље бити 
редовно бити ажурирана како новом опремом и софтвером, тако и променама на већ 
унетим компонентама. Збирка података се налази на посебној апликацији отвореног кода, 
којој се приступа само из затвореном окружењу канцеларије без могућности да јој се 
приступи споља из безбедносних разлога.  

Фокус у канцеларији током маја је био на конкурсу за израду новог „корпоративног“ веб 
сајта РНИДС. ИКТ сектор је био задужен за слање материјала, прикупљање питања и 
слања одговора, као и за прикупљање понуда. Након тога је направљен детаљан 
извештај који је послат секторима за опште послове и маркетинг, у циљу подршке при 
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одабиру најбољег понуђача. Такође, ИКТ сектор је претходно пружао и техничку подршку 
кроз помоћ комисији у дефинисању техничких захтева које понуде морају да задовоље. 

И у овом кварталу уредно су прављене редовне резервне копије рачунара као и 
неколико ванредних копија по захтеву колега.  

Рад на техничким документима 

У сарадњи са Универзитетом „Сингидунум“ остварена је сарадња на изради документа под 
називом „Анализа стандарда, искустава и релевантних докумената – препоруке и 
смернице за имплементацију DNSSEC-a“. Финална верзија документа треба да буде 
усвојена почетком јула 2014. Овај документ би требало да пружи јасну слику о корацима 
и активностима које РНИДС треба да предузме у циљу имплементације DNSSEC-а. 

У сарадњи са ЕТФ-ом радило се на анализи постојећих стандарда и практичних активности 
у вези IDN имејл система. Овај документ ће, када буде био завршен, дати јасну слику о 
техничком нивоу имплементације IDN имејла у свету, као и могућностима за употребу 
имејла у оквиру .СРБ доменског простора. 

Веб сајт је ажуриран редовно, а посебно у областима које се односе на Конференцију 
суоснивача због редовне седнице, која је одржана у мају. Поред тога, ажуриран је већи 
број докумената на веб сајту. 

Састанци, скупови и конференције 

Почетком јуна, Александар Костадиновић је присуствовао годишњем састанку 
организације CENTR, Џамбори 2014, који је одржан у Паризу. Детаљнији извештај о 
присуству на две радионице у оквиру овог састанка (Security и Tech) је достављен 
Директору РНИДС по повратку. 

Крајем јуна, Александар Костадиновић је присуствовао промотивном скупу компаније 
NetApp са циљем информисања о новим техничким решењима ове компаније, поготово јер 
је РНИДС корисник опреме овог произвођача. 

Од 22. до 26. јуна 2014, Жарко Кецић је присуствовао састанку ICANN у Лондону. Највише 
пажње било је посвећено техничким сесијама. Детаљан извештај је достављен Директору, 
а као део укупног извештаја делегације са овог пута је достављен Управном одбору. 
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Сектор за развој пословања и маркетинг  

Развој пословања 

Дана 10. априла 2014, у просторијама Центра за промоцију науке је одржана панел 
дискусија „Господари Интернета - промена у управљању“. Повод је била одлука 
Министарства трговине САД да започне кључну фазу глобализације у управљању 
Интернетом, где би надзор на IANA функцијом престао да буде под контролом Владе САД. 
Тим поводом, ICANN је покренуо глобалне консултације о томе како би нови 
„мултиактерски“ систем надзора над IANA функцијама требало да изгледа. Циљ панел 
дискусије је било информисање јавности и подстицање домаће интернет заједнице да се и 
она укључи у овај глобални консултативни процес. Додатни квалитет скупа је био у томе 
што је организован врло брзо после ICANN-овог скупа у Сингапуру на коме је ово била 
једна од ударних тема. Учесници су били Данко Јевтовић, директор РНИДС, Владимир 
Радуновић, координатор едукативних и тренинг програма е-Дипломатије у "Дипло 
фондацији", Милан Јанковић, директор РАТЕЛ-а и Марко Ђорђевић, активиста српског 
огранка ISOC-а. Модератор је био Слободан Марковић из РНИДС. 

Дана 12. и 13. априла, одржана је  конференција „WebDan“ у Бору. Детаљан извештај је 
достављен. 

Од 15. до 17. априла одржана је 14. регионална конференција „Е-трговина“ на Палићу. На 
овом скупу Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, модерисао је два панела – о процесирању платних картица путем интернета и 
регулативи за е-новац. На Палићу је, после дуже паузе, Предраг Милићевић опет 
разговарао са Александром Бировљевим, e-commerce менаџером Банке Интеза. Бировљев 
је у међувремену обавио разговоре са Телекомом и његова прошлогодишња идеја о 
сарадњи са РНИДС-ом у области поспешивања е-трговине код малих и средњих 
предузећа, ове године има веће шансе за успех. Договорено је да се обнове разговори на 
ту тему и опет размотре све могућности за потенцијалну сарадњу. 

Дана 29. априла одржан је састанак у Орион Телекому са Зораном Јовандићем и Горданом 
Стевановић. Испред РНИДС-а су присуствовали Данко Јевтовић, Предраг Милићевић и 
Стефан Ковач. Истог дана, Предраг Милићевић и Јелена Ожеговић одржали су састанак са 
представницима ЕТФ-а у Београду поводом сарадње на едукацији о правилном присуству 
на Интернету и доменској проблематици. 

Дана 30. априла, Предраг Милићевић и Јелена Ожеговић одржали су састанак са Тамаром 
Бекчић, суоснивачем и извршним директором агенције Chapter 4, која организује стручне 
скупове и едукацију за породичне фирме. Договорена је сарадња у којој би РНИДС 
обезбедио садржаје и предаваче из области Интернета (правилно присуство на Интернету, 
израда сајтова, промоција кроз друштвене мреже, интернет домени и Гугл итд.).  
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Дана 8. маја у Установи културе Пароброд, у оквиру „ПРОцени веб“ пројекта, одржана је 
дискусија о квалитету интернет наступа три оператора мобилне телефоније у Србији, на 
којој је као панелиста учествовао Слободан Марковић. 

Дана 17. маја, током StartIT Fest-а, у Културном центру Град у Београду, под 
покровитељством и у организацији РНИДС-а, организована је панел дискусија „Како 
постати ИТ предузетник у Србији”, са циљем да помогне и олакша свима који желе да се 
баве ИТ предузетништвом. Присутни су разговарали са стручњацима из области права, 
књиговодства и финансија, а модератор панела је био Слободан Марковић. Током 
хакатона у Mixer House-у, у склопу StartIT Fest-а, Предраг Милићевић је присутнима 
одржао предавање на тему „Додир бренда“ о важности домена у брендирању на 
Интернету. 

Дана 22. маја одржан је састанак Предрага Милићевића са Татјаном Мамулом, 
директорком агенције за истраживање тржишта MASMI. Тема састанка је била 
презентација њихове нове услуге која се базира на онлајн истраживању, чиме се добијају 
квалитетнији резултати уз мања улагања. Интересантна опција за мања и чешћа 
истраживања током године. 

Дана 2. јуна одржан је 14. CENTR маркетинг радионица у Паризу, на којој су учествовали 
Предраг Милићевић, Јелена Ожеговић и директор Данко Јевтовић. Детаљан извештај је 
достављен Управном одбору. 

Дана 5. јуна, у просторијама Центра за промоцију науке одржан је радни састанак са 
операторима на тему увођења IPv6 протокола. Састанку је присуствовало око 40 
учесника, међу којима су били представници свих мобилних,  највећих фиксних и 
кабловских оператора, интернет и хостинг провајдера, SOX-а, АМРЕС-а и државних 
институција. Модератор састанка је био Слободан Марковић. 

Дана 26. јуна одржан је састанак у редакцији часописа „Свет компјутера” на тему боље 
сарадње у активностима које организује РНИДС. Састанку су присуствовали Предраг 
Милићевић и Тихомир Станчевић, један од уредника часописа. 

Дана 27. јуна одржан је састанак са Владимиром Ковачем, организатором зрењанинске 
конференције Webiz, у вези ширења конференције на више градова у Србији и нашем 
учешћу као једног од партнера. Састанку су присуствовали Предраг Милићевић и Јелена 
Ожеговић. 

ПР и маркетинг активности 

У другом кварталу је забележено укупно 139 објава у вези са РНИДС – 34 у штампаним 
медијима, 93 на Интернету, 2 радијске и 10 ТВ објава. Објаве су покривале углавном 
панел дискусију „Господари Интернета - промена у управљању“ посвећену IANA 
транзицији (укупно 50 објава), кампању „Шта све можеш са својим доменом…“ и вест о 
Јасни Матић у којој се спомиње РНИДС, као и њен деманти. 
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Медијска анализа показује да је 72 различита медија писало о РНИДС-у – 18 штампаних 
медија, 5 телевизијских и радио станица и 49 интернет портала. У штампаним медијима 
забележено је укупно 39 објава, у телевизијским и радијским емисијама 12 објава, а на 
интернет порталима укупно 92 објаве: 

 

 

На основу анализе 143 објаве обухваћене електронским клипингом, највећи број објава 
забележен је у априлу, што је последица извештавања о панел дискусији „Господари 
Интернета - промена у управљању“. У априлу је забележен пад наклоњености у медијима, 
због текста о Јасни Матић у коме се, у негативном контексту, помиње и РНИДС. Од маја се 
наклољеност медија враћа на уобичајени ниво. 

 

   

   

У другом кварталу 2014. је забележен пад броја објава од 53% у поређењу са првим 
кварталом 2014, али и раст од 36,2% у односу на исти квартал 2013. године. Највећи број 
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објава забележен је на интернет порталима у односу на друге медије и он износи 65% 
свих објава, али највећа вредност објава забележена је у електронским медијима. 

О активностима РНИДС-а су извештавале све релевантне медијске куће, међу којима се 
истичу националне ТВ станице РТС 2, ТВ Пинк и Happy TV, које су у својим информативним 
и стручним емисијама емитовале релевантне прилоге. Део свог медијског простора 
посветили су и дневни листови (Данас, Политика, 24 сата, Вечерње новости, Блиц, Дневник), 
чији укупан досег (reach) износи 1.756.117 читалаца. У периодичној штампи фокус је био 
на специјализованим ИТ часописима, а забележене су објаве и на најрелевантнијим 
информативним сајтовима и веб порталима дневних листова и ТВ станица. 

Медијска анализа показује да је 90% медијских објава било планирано (укупно 129), док 
се у 77% објава РНИДС појављивао као примарна тема: 

   

 

Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног 
простора у појединим медијима. Детаљна анализа клипинг (са објашњењем методологије) 
се налази у прилогу овог извештаја. 

 

Током другог квартала су реализоване изјаве и гостовања Данка Јевтовића (ТВ Пинк - 
Јутарњи програм, ТВ Пинк 3 - Infotech, РТС2 - еТВ, TV Kursor), Слободана Марковића (ТВ 
Пинк 3 - Infotech, TV Kursor, Радио Београд 2 - Дигиталне иконе), Предрага Милићевића 
(РТС 2, емисије Kontext 21 и E-TV) и Владимира Радуновића у вези са активностима 
РНИДС (Политика, TV Happy). 

У јуну су креирани ауторски текстови „Водич за регистрацију назива домена“ (достављен 
агенцији Chapter 4, за објављивање у билтену намењеном породичним фирмама), „Шта 
све можеш са својим доменом...“ и „Интернет домени штите бизнис, брендове и идеје“ 
(објављени у билтену Е-капије). 

На сајту је у априлу објављен ауторски текст о преносу надзора над IANA функцијом, као 
и извештај са дебате „Господари Интернета – промена у управљању“, извештај о учешћу 
делегације РНИДС-а на 49. ICANN-овом састанку и квартално издање РНИДС Вести. 
Објављено је и енглеско издање РНИДС Вести посвећено конференцији ДИДС 2014, као и 
енглеска вест о панел дискусији „Господари Интернета - промена у управљању“. CENTR је 
обе вести проширио кроз своје канале комуникације. У мају је објављен позив на јавне 
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консултације поводом измена и допуна Општих услова регистрације домена, позив и вест 
са панел дискусије „Како постати ИТ предузетник у Србији?“, као и најава јунског скупа 
на тему будућности и примене IPv6 протокола у Србији. У јуну су објављене вести о 
почетку кампање „Шта све можеш са својим доменом…“, о новим Општим условима о 
регистрацији назива домена, о усвајању Етичког кодекса и о отварању јавних 
консултација на тему петогодишње стратегије РНИДС-а. 

Због настале кризне ситуације у априлу, која је обновила питања о томе шта је РНИДС и 
чиме се бави, у мају су објављена најчешћа питања и одговори о РНИДС-у, који су 
постављени на посебну страну корпоративног сајта. 

 

Током априла је покренута нова акција „Статистика петком“, у којој се сваког петка на 
друштвеним мрежама објављују недељне статистике новорегистрованих и обновљених 
назива .RS и .СРБ домена, као и оних којима је те недеље истекла регистрација. 
Комбиновање нових бројки са позитивним порукама привлачи пажњу људи, подсећа и 
ангажује их да разговарају о називима и регистрацији интернет домена. „Статистика 
петком“ комбинује три статистичка приказа, који се под хештегом #StatistikaPetkom 
објављују на Твитеру и Фејсбуку. У циљу дељења новог и разноврсног садржаја 
приликом акције „Статистика петком“ објављују се и кварталне статистике .RS и .СРБ 
интернет домена, статистике о ccTLD-јевима на европском нивоу и слично. 

 

РНИДС је током мајских поплава пружио подршку заједници најпре кроз промоцију 
активности тима веб сајта poplave.rs, а затим и кроз директну донацију 200 екстерних USB 
батерија за мобилне телефоне Црвеном крсту. Приликом почетног развоја идеје за сајт 
poplave.rs, иницијаторима веб сајта је преко Твитера скренута пажња на то да је .RS 
боље решење од првобитно планираног .info домена, што су они и усвојили. Током 
ванредног стања, РНИДС је подржавао њихов рад и активности, што је са њихове стране 
препознато и посебно истакнуто на конференцији за медије одржаној 23. маја у Медија 
центру.  

Кампања „Шта све можеш са својим доменом…“ је у јуну промовисана кроз све друштвене 
мреже на којима je РНИДС активно присутан. 

 

Твитер: У циљу промоције кампање, али и подстицања дискусије на тему присуства на 
Интернету, садржаји кампање су дељени у комбинацији са позивањем људи на #DomenUp, 
што је резултирало са 284 твита под хештагом #DomenUp. 

Интернет заједница је препознала ангажованост РНИДС-а и током поплава, па је твит са 
фотографијом екстерне USB батерије, којим смо се обратили Црвеном крсту, забележио 
138 интеракција (88 retweets, 50 favs). 

Дневно дељење занимљивих информација резултирало је са 71 новим пратиоцем у 
априлу, 90 нових пратилаца у мају и 48 нових пратилаца у јуну, тако да смо крај јуна 
дочекали са 1.719 пратилаца. 
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Фејсбук: Како бисмо скренули пажњу људи на активности РНИДС-а и повећали број 
пратилаца, током априла смо наставили са промоцијом постова, фотографија и 
илустрација, као и пласирањем општег огласа који за циљ има повећање броја фанова 
(Фејсбук стално смањује „органски прозор“ кроз који други виде наше активности на 
мрежи, па је потребно повремено проширити тај „прозор“ плаћеном промоцијом постова). 
Садржај наше стране је током априла видело око 149.500 људи, па смо тог месеца стекли 
237 нових фанова. У мају је овај вид активности био мање интензиван, па је садржај 
наше странице видело око 43.300 људи, што нам је донело свега 8 нових пратилаца. У 
јуну је фокус био на објављивању и рекламирању садржаја у вези кампање, па је 
процењени досег садржаја странице био 707.182 људи и 7.233.197 импресија, док је око 
4.267 људи било директно ангажовано садржајем (клик, Like, Share или коментарисање). 
То нам је донело 566 нових фанова, па смо на крају другог квартала имали 3.690 фанова. 

LinkedIn: РНИДС-ова страница бележи постепени раст пратилаца (тренутно их је 111), а у 
јуну је нешто богатија садржајем, са новом Showcase страницом која представља „Шта 
све можеш са својим доменом...“ кампању и веб сајт. 

Google+ и YouTube: профили такође бележе постепен раст пратилаца захваљујући новим 
садржајима. Ове стране су уз помоћ YouTube корисничке подршке сада повезане и 
верификоване омогућавајући увезано и јединствено присуство РНИДС-а на обе мреже 
(што се показује као корисно за резултате претраге у Гуглу). Google+ страна тренутно 
броји 10 пратилаца и до 13.200 прегледа, а YouTube профил тренутно има 11 subscriber-а 
и око 900 прегледа. 

Klout збир је крајем априла износио 58, током маја је достизао 61, да би се на крају 
месеца задржао на 58, а на крају јуна је износио 61. 

 

Током овог квартала су стављени у функцију 
нови логотипи за доменске брендове и знак за 
овлашћене регистре (овде дат у верзији на 
српском и енглеском језику): 

  

 

У априлу је усвојено идејно решење кампање „Шта све можеш са својим доменом…“, 
урађени су иницијални текстови и креиран иницијални инфографик. Представници 
Овлашћених регистара задужени за маркетинг обавештени су о припремама за нову 
промотивно-едукативну кампању и позвани су да се укључе са својим промотивно-
продајним активностима. У мају је кампања осмишљена и за њу је креиран различит 
промотивни материјал – од инфографика и roll-up-ова, преко огласа за штампане медије и 
интернет банера, до шоља које су биле дељене на #DomenUp-у. За кампању је креиран и 
нови сајт на адреси domen.rs / домен.срб. На сајту постоји секција „Корисни садржаји о 
доменима“ која чини основ за планирано постављање већег броја садржаја намењених 
потенцијални регистрантима и особама које се баве доменима и маркетингом на 
Интернету. 
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У кампањи је креиран је и већи број визуелних решења за све друштвене мреже на 
којима смо присутни, што у виду специјалних насловних (cover) илустрација, што у виду 
сличица за дељење по мрежама. У комуникацији са Орион Телекомом, креирана им је и 
достављена припрема плаката за кампању формата Б2 и А3, са њиховим логотипом. Током 
јуна кампања је реализована и комуницирана кроз шест стручних часописа (Бизнис и 
финансије, PC Press, Tech Lifestyle, Интернет огледало, Економетар и InStore), Гугл 
оглашавање (контекстуално и search), оглашавање кроз билтен и преко портала Е-капија, 
као и путем Фејсбука (оглашавање и промовисање постова и илустрација везаних за 
кампању). Осим плаћене комуникације, кампања је комуницирана и преко свих наших 
страница и профила на друштвеним мрежама. Захваљујући кампањи, Google Analytics је 
током јуна регистровао 11.650 посета сајту на адреси domen.rs / домен.срб, при чему су 
посетиоци на Whois линк кликнули 700 пута, а на линк са листом овлашћених регистара 
596 пута. 

 

Дана 11. јуна је организован #DomenUp, радни састанак са твитерашима посвећен 
кампањи, на коме су укратко приказани кампања и припадајући сајт и на коме су 
подељене брендиране шоље. За састанак је направљена и наменска PowerPoint 
презентација која је, током састанка, приказивала елементе кампање. Састанку је 
присуствовало четрдесетак представника интернет заједнице посебно активних на 
Твитеру. Судећи по коментарима на друштвеним мрежама, састанак је наишао на врло леп 
пријем. 

 

У априлу је завршена израда конкурсне документације за израду новог корпоративног 
сајта и јавни позив за израду је објављен на сајту и свим РНИДС-овим друштвеним 
профилима и странама. 15. јуна је Комисија за избор добављача одржала састанак на 
коме је једногласно донела одлуку да је привредно друштво „Мрежни системи“ д.о.о. дало 
најпотпунију и најквалитетнију понуду и предлажила закључивање уговора о изради веб 
сајта са овом фирмом. 

У мају је креиран и преломљен документ "О Регистру .RS и .СРБ домена" за потребе 
информисања државних институција о раду РНИДС. 

Током јуна месеца је започет рад на „Малом речнику интернет појмова“. 



Извештај директора РНИДС – квартал 2/2014. 	24/42 

Сектор за опште и правне послове  

Значајније активности сектора  

Током овог квартала највише времена је уложено у рад на нацрту измена Општих услова 
регистрације назива националних интернет домена. Измене су састављене уз консултације 
и у сарадњи са директором и секторима чија су задужења повезана са овим питањем. 
Поред тога, на више радних састанака учествовали су и поједини чланови Управног 
одбора. Током рада на овом документу, дискутовано је у погледу терминологије, а 
највише о томе да ли за овлашћене регистре треба задржати постојећи назив или га 
изменити у „регистратори“ или „регистрари“, како би се избегла честа терминолошка 
забуна у коришћењу појмова „регистар“ и „овлашћени регистар“. Управни одбор се 
определио за задржавање назива „овлашћени регистар“ што је 31. маја 2014. и усвојила 
Конференција суоснивача.  

У наставку су неке од значајнијих ставки које су измењене у овом документу. У члану 1. 
извршено је одређивање домена којима управља РНИДС, тако је одређено да су у питању 
.RS и .СРБ домени. У случају да РНИДС-у, у будућности, буде додељен још неки домен на 
управљање, биће довољно времена да се допуне Општи услови, с обзиром да је 
делегација домена процес који изискује одређени временски период. Дефиниције појмова 
у документу су сведене на оне које су од значаја за Опште услове и извршене су измене 
у циљу прецизирања постојећих дефиниција. Домени у оквиру којих се врши регистрација 
поново су враћени у Опште услове, самим тим у надлежност Конференције суоснивача. 
Извршено је прецизирање података који се прикупљају при регистрацији назива домена, 
као и прецизирање података који објављују путем Whois сервиса.  

У документу је јасније уређено разграничење промена до којих долази приликом 
обављања послова регистрације назива домена. Такође, уређено је и питање престанка 
регистрације домена услед давања нетачних података. Ако се у поступку провере 
недвосмислено утврди да су подаци о регистрацији назива домена нетачни или непотпуни, 
РНИДС ће захтевати да регистрант уреди податке о регистрацији домена. Ако се 
регистрант не одазове овом позиву и не изврши уређивање података о регистрацији 
домена, такав назив домена најпре престаје да буде активан на период од 60 дана, а 
након чега престаје регистрација назива домена. По ступању на снагу измењених Општих 
услова, извршено је њихово објављивање, превођење на енглески и припремљено 
обавештење за регистранте и овлашћене регистре. 

Током овог квартала сачињене су измене Правилника о формирању и раду комисија за 
утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена, које је Управни одбор 
усвојио 5. јуна 2014. Цео текст је унапређен у односу на раније важећи и укинута је 
посебна комисија у другом степену. У периоду важења ранијег Правилника, мали број 
приговора је захтевао активирање комисије, а поготово другостепене комисије. 
Новоусвојеним Правилником, Управни одбор је надлежан у другом степену, а остављен је 
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простор да Управни одбор у овом степену формира ad-hoc комисију, ако сложеност 
предмета то захтева. Канцеларија је редовно пружала подршку и учествовала у раду 
Комисије која поступа по овом Правилнику. У протеклом периоду обрађен је један 
приговор и припремљено је мишљење поводом жалбе која је поднета поводом раније 
донете одлуке. 

У овом периоду покренута је парница у којој је РНИДС друготужени. Спорна ситуација из  
које је произашла ова парница односи се на захтев за промену регистранта. Наиме, 
РНИДС је одбио да поступи по захтеву за промену регистранта, потписаном од стране 
лица које није овлашћено за заступање правног лица које је регистрант тог домена. 
Након тога, подносилац захтева се позвао на уговор који постоји између њега и 
регистранта домена, што за РНИДС није био одговарајући основ за промену регистранта. У 
одговору на тужбу истакнуто је одсуство пасивне легитимације на страни РНИДС-а, с 
обзиром на то да је у питању спор због неизвршења уговора у ком РНИДС није уговорна 
страна. Обављена је координација са адвокатском канцеларијом у вези са овим судским 
спором и дате су сугестије на предлог одговора на тужбу. О целом току спора 
Канцеларија редовно извештава Управни одбор. 

Редовне активности 

На почетку квартала, обављено је квартално извештавање, као и оцена сарадника у 
сектору. Утврђени су резултати анонимне анкете о међусобном оцењивању запослених и 
резултат је достављен директору. Обављена анализа радноправне регулативе и 
састављен документ у вези помоћи запосленом, са пребивалиштем на подручју 
захваћеном поплавама, које су током маја погодиле Србију. Током одсуства директора, 
обављани су текући послови из његовог делокруга. Припремана су решења за коришћење 
годишњих одмора. 

Састављено више уговора о спонзорству према захтеву сектора за развој пословања. 
Извршена је набавка осигурања од опште одговорности. Овим је РНИДС, као правно лице 
осигуран у случајевима настанка штете, која проистекне из редовног пословања. 

Представник сектора је учествовао у раду комисије за набавку новог веб сајта РНИДС-а. 
Извештај комисије је усвојен, а тренутно је у току усаглашавање текста уговора са 
најбоље рангираним понуђачем. Исто тако, представник сектора је, у својству члана 
комисије, учествовано у изради конкурсне документације за избор квалификованих 
понуђача за услуге маркетинга и ПР-а. 

Спровођене су активности на упису у базу АПР нових субјеката који приступају РНИДС-у, 
као и брисање оних који нису обновили годишњу накнаду. 

Представник сектора је учествовао у активностима пописа пословних процеса у РНИДС-у, 
којима је координирао руководилац сектора за финансије. Овај посао представља 
припрему за каснију набавку система за управљање пословном документацијом РНИДС-а. 
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Одлазак у Основно и Републичко јавно тужилаштво ради прибављања информације о 
кривичној пријави која се помиње у тексту „Вечерњих новости“, а за коју није утврђено 
да постоји. 

Послови обављени за потребе Управног одбора и Конференције суоснивача 

У овом периоду одржано је девет седница Управног одбора (од чега четири електронске) 
и редовна седница Конференције суоснивача, 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 донетих аката на РНИДС-овом веб сајту. 

Припрему електронских седница и извештаја о гласању обављао је саветник за ИКТ 
политике и односе са интернет заједницом. 

У погледу припрема аката, дат је предлог измена нацрта Етичког кодекса, састављен је 
предлог измена Статута и Пословника Конференције РНИДС-а. 

Саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом одржао је састанак са чланом 
УО Зораном Перовићем и председником УО Душаном Стојичевићем о управљању 
активностима Управног одбора у склопу нове апликације за управљање пројектима. 

По налогу Управног одбора, обављена је прелиминарна анализа новог европског оквира 
за рад националних CERT тела у оквиру предлога Директиве о информационoj 
безбедности и припремљен предлог одлуке Управног одбора о наставку рада на 
формирању RNIDS-SIRT-a. 

Јавна расправа о изменама Општих услова регистрације 

Позив за јавну расправу о изменама Општих услова регистрације назива националних 
интернет домена постављен је на веб сајт Регистра и дистрибуиран је преко листа слања 
овлашћених регистара и Конференције суоснивача. Такође, информација о јавној 
расправи подељена је преко друштвених мрежа. 

Током периода расправе примљено је укупно шест коментара: 

x Четири коментара стигла су преко листе слања овлашћених регистара: 
o Емир Угљанин из ОР Connect, Нови Пазар, сагласио се са предложеном изменом 

којом се након истека регистрације домен суспендује, а регистранту оставља 
накнадни рок од 30 дана за обнову; 

o Дејан Дебељаковић из ОР Dream Technologies предложио је да се термин 
„овлашћени регистар” замени термином „регистрар” или „овлашћени регистрар”. 
Такође, предложио је да у периоду од 15 дана након истека регистрације домен 
буде у зони, а да тек након тога буде суспендован у трајању од 30 дана, током 
кога би регистрант могао да га обнови; 
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o Гордана Стевановић из ОР Орион Телеком, предложила је да се термин 
„овлашћени регистар” замени термином „овлашћени регистрар”. Такође, сагласила 
се са предложеном изменом којом се након истека регистрације домен суспендује, 
а регистранту оставља накнадни рок од 30 дана за обнову; 

o Дијана Тодоровић из ОР Loopia, подржала је све предлоге Гордане Стевановић. 
 

x Два коментара стигла су преко посебне имејл адресе за јавне расправе: 
o Милан Марјановић изнео је предлог потпуно нове процедуре за промену 

регистранта домена, која укључује код за трансфер, потпуно електронску 
процедуру и избегавање вишеструког тражења истих података о регистрантима; 

o Зоран Бухавац предложио је да се уместо „ЈМБГ” и „матичног броја правног лица” 
усвоје термини „лични идентификациони број” и „идентификациони број правног 
лица”, као и да се термин „имејл” замени „електронском адресом”. Такође, сагласио 
се са предложеном изменом којом се након истека регистрације домен суспендује, 
а регистранту оставља накнадни рок од 30 дана за обнову. 

 

Због одсутности директора, на седници Управног одбора је саветник директора за ИКТ 
политике и односе са интернет заједницом усмено је презентовао извештај о спроведеној 
јавној расправи: 

x Међу примљеним коментарима већина се изјаснила да подржава предлог по коме 
би се домен, након истека регистрације, одмах суспендовао, а регистранту оставио 
накнадни рок од 30 дана за обнову. Алтернативни предлог изнео је Дејан 
Дебељаковић из ОР Dream Technologies, али Управни одбор није прихватио такво 
решење; 

x Међу примљеним коментарима два су се односила на промену термина 
„овлашћени регистар” термином „овлашћени регистрар”, али Управни одбор није 
прихватио такву измену; 

x Што се тиче предложене процедуре за промену регистранта, Управни одбор је 
одлучио да усвоји формулацију којом се прецизира поступак промене регистранта, 
али да електронски поступак ове промене није материја Општих услова, већ да ће 
он бити имплементиран у новом софтверу за регистрацију домена; 

x Што се тиче предлога за промену термина ЈМБГ, матични број правног лица и 
имејл, Управни одбор није прихватио предложене измене. 

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

У мају је представник сектора присуствовао једнодневној конференцији за правнике 
„Belgrade Legal Risk Management 2014”, док је прве недеље јуна учествовао на скупу 
CENTR Jаmboree у Паризу, о чему је достављен посебан извештај. 

Сектор је сачинио предлог одговора на питања Вечерњих новости. По објављеном тексту, 
у сарадњи са адвокатом, учествовао је у изради одговора, сагласно Закону о јавном 
информисању. 

У сарадњи са колегама из других сектора, сачињен је информативни документ за државне 
органе о раду РНИДС-а. 
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Решавање спорова у вези са називима интернет домена 

У току протеклог квартала није покренут ниједан нови поступак. Још увек је у току 
поступак у вези два назива домена: hagleitner.rs и hagleitner.co.rs. 

Измене Правилника који уређује решавање спорова поводом регистрације назива домена, 
које је усвојила Конференција суоснивача на другом редовном заседању у 2013. години, 
сада су усвојене и од стране Привредне коморе Србије. Ове измене ће ступити на снагу 
пошто буду објављене у Службеном гласнику Републике Србије. 

Општи послови 

Месечне набавке и подршка скуповима 

Као редовне активности, обављене су месечне набавке воде, кафе и сокова, материјала за 
одржавање просторија, набавке по буџетској ставки 7.8.1 (репрезентација за потребе 
РНИДС-а) и набавке канцеларијског материјала (папир, налози за путовања, спајалице, 
фолије за документа, фасцикле, итд.). 

Поред набројаног, обављено је редовно сервисирање апарата за гашење пожара који се 
налази у канцеларији РНИДС-а. 

Пружена је техничка и организациона подршка одржавању редовне седнице 
Конференције суоснивача. Такође, обављена је набавка послужења за потребе радног 
састанка са операторима о примени IPv6 протокола у Србији. 

Службена путовања 

За потребе службених путовања у другом кварталу извршене су резервације и набавке 
авионских карата, хотелског смештаја и путног осигурања. Сва путовања су приказана у 
следећем табеларном прегледу: 

Одржавање Скуп Место Учесник Путовање 

12-13.4. Web дан Бор 
Предраг Милићевић 

12-13.4. 
Јелена Ожеговић 

15-17.4. Е-трговина Палић Предраг Милићевић 15-17.4. 

25.4. 
ОMG Commerce, 

CarNet 
Загреб 

Слободан Марковић 
24-26.4. 

23-24.4. МарНет Скопље 
Данко Јевтовић 23-24.4. 

Душан Стојичевић 23-24.4. 
Владимир Алексић 23-24.4. 
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1-4.6. CENTR Jamboree Париз 

Данко Јевтовић 1-4.6. 

Дејан Ђукић 2-4.6. 
Предраг Милићевић 1-2.6. 
Јелена Ожеговић 1-2.6. 

Александар 
Костадиновић 

1-3.6. 

22-26.6. ICANN 50 Лондон 

Данко Јевтовић 

22-26.6. 
Слободан Марковић 

Жарко Кецић 
Војислав Родић 

Предрачуни и рачуни 

Обављано је редовно издавање предрачуна и рачуна за годишње накнаде суоснивачима 
и припремање за слање поштом. Исто тако, слати су предрачуни за регистрацију домена 
по добијеним захтевима овлашћених регистара. Припремани су предрачуни, рачуни и 
издавани изводи из базе регистрованих домена по захтевима регистраната. 

Протоколи за исплату – ПЗИ 

Вршено је попуњавање нових протокола и прослеђивање по секторима, као и пријем 
завршних предмета за архивирање, ажурирање и скенирање. 

Електронска база докумената 

За потребе електронске базе припремљене су резервне копије регистратора из сектора 
за опште и правне послове за 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 домена, пословна комуникација, пријем странака; 

x Предаја документације код АПР, Фонда ПИО и Фонда за здравствено осигурање; 
x Разврставање, оверавање и припрема интерне поште, слање по куриру; 
x Ажурирање табеле за осигурање основних средстава; 
x Организовање сервиса копир апарата и апарата за кафу у канцеларији. 
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Сектор финансија  

 

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

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

Активности сектора 

Процедуралне активности 

Почетак другог квартала обележила је израда периодичних финансијских извештаја за 
први квартал 2014. године, као и пратеће финансијске анализе за исти временски период. 

Редовно су праћене појединачне планске позиције и ставке и анализирана потреба 
вршења ребаланса одговарајућих делова Финансијског плана, уз припрему потенцијалних 
корака усмерених ка потенцијалној изради предлога умерених ка ребалансу истих, 
наравно уколико за то буде реалне потребе. 

Припремљен је предлог за прерасподелу средстава по Финансијском плану, „мини 
ребаланс буџета“, који је усвојен одлуком Управног одбора. Ова средства су опредељена 
за подршку поплављеним подручјима у непогодама из маја месеца 2014. године, а биће 
коришћена у складу са посебним одлукама органа фондације. За те намене након 
усклађивања укупно је опредељено додатних 4,3 милиона динара. 

Успешно су имплементиране у финансијском и књиговодственом смислу све законске и 
подзаконске промене, које су се догодиле у претходна три месеца. 

Интерна ревизија 

У мају месецу је одржан шири састанак са представницима интерне ревизије уз присуство 
неколико чланова УО, где је утврђена динамика и оквир даљег рада за период 1. октобар 
2013. – 30. септембар 2014. године. Очекује се интензивнија активност на овом плану у 
току септембра месеца. 



Извештај директора РНИДС – квартал 2/2014. 	31/42 

Екстерна ревизија 

Пошто је на последњој седници УО у 2013. години за екстерног ревизора изабрана 
ревизорска кућа „Станишић аудит доо“, почетком године није било интензивних 
активности у сарадњи са овом кућом. Прве активности на овом плану су уследиле у 
априлу месецу, а у вези са планирањем рада на припреми ревизије финансијских 
извештаја за 2013. годину и припреми неопходне документације. Током јуна је договорено 
да се ревизија обави у периоду 22-23. јул 2014. године. 

Управљање средствима 

Имајући у виду да се током другог квартала очекивало ослобађање веће количине 
слободних новчаних средстава у еврима, приступило се детаљнијој анализи стања на 
тржишту новца и очекиваним кретањима у будућем периоду. Опредељење је да 
Канцеларија иде у смеру укључивања на ово тржиште, и то путем куповине државних 
записа (краткорочних хартија) деноминираних у еврима. За то је добијена и сагласност 
УО. Након тога се приступило детаљној анализи брокерских кућа и банака које обављају 
ову врсту послова (њихових портфолија, финансијских извештаја за последње две године, 
сагледани су њихови услови, потребни административни кораци и слично). Са некима од 
њих обављени су и разговори и састанци. Избор је крајем овог периода сужен на неких 4-
6 брокерско-дилерских друштава, односно банака. Опште је мишљење да у овом послу 
РНИДС треба да сарађује са реномираним кућама, јасне и чисте власничке структуре, 
здравих биланса и сл. Од 4-6 издвојених брокерско-дилерских друштава, односно банака, 
очекује се избор једног у периоду крај јула-август, након додатних преговора и 
састанака. Идеалан период за куповину ових записа јесте август-септембар (са доспећем 
од годину дана), превасходно јер је период мај-јул добро подмирен доспелим орочењима, 
чиме се одржава константна месечна ликвидност и са значајном резервом. 

 

У договору са представницима Еурофинекса доспеле обвезнице у 2014. години су 
трансферисане на РНИДС-ов девизни рачун у Банци Интеза и као такве су расположиве 
за даља улагања. 

Орочења средстава која су истекла у протеклом периоду истекла су продужена код 
банака са којима РНИДС редовно сарађује (ЈУБМЕС и Уникредит).  

Остало 

Канцеларија је први квартал у значајној мери посветила сарадњи и анализама са 
консултантом за унапређење пословних процеса у Фондацији. Циљ ових унапређења је 
оптимизација процеса, повећање нивоа коришћења електронског пословања, увођење 
система за управљање документима, успостављање модерног система за рачуноводство и 
започињање процеса увођења стандарда управљања квалитетом и управљања 
безбедношћу информација. После неколико итерација у изради каталога пословних 
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процеса (осим послова везаних за регистрацију назива домена), током другог квартала 
израђена је коначна верзија документа, са којом је упознат УО и која представља базу за 
даљи рад на овом пројекту. Сврха овог документа је систематизовање свих пословних 
процеса у оквиру канцеларије и сагледавање елемената од значаја за избор адекватног 
софтвера за управљање документима, процесима и финансијама. 

Сектор за финансије био је ангажован у писању одговора и реплика на непримерене 
медијске објаве у овом периоду, као и приликом припреме одговора на најчешћа питања 
о функционисању РНИДС-а. 

Сектор за финансије учествовао је у припреми документације за спровођење избора 
квалификованих добављача за услуге маркетинга и ПР-а. 

Редовни послови сектора 

Свакодневно и благовремено су извршавани следећи послови:  

x припрема документације за израду периодичних и званичних финансијских 
извештаја; 

x праћење финансијских елемената уговарања; 
x електронска плаћања по протоколима; 
x контрола авансних рачуна; 
x праћења евиденције исплата и уплата; 
x контрола свих уплата и исплата; 
x праћење извода банака; 
x послови благајне; 
x праћење токова новца; 
x свакодневна координација рада са књиговодственом агенцијом; 
x припрема образаца; 
x обрачуни службених путева; 
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 и брокерско-дилерским друштвима. 

Финансијски извештаји 

 
У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. јануар 
- 30. јун 2014. године, у поређењу са истим периодом 2013. године) као и биланс стања (на 
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дан 30. јуна 2014. године у поређењу са стањем на дан 31. децембар 2013), те пратећи 
показатељи пословања у посматраном временском оквиру. 

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

 Показатељ у .000 РСД H1 2013. или 30.6.2013.  H1 2014. или 30.6.2014. % 
Пословни приходи 46.633 49.491 6,1% 
EBITDA 15.869 12.606 -20,6% 
EBITDA маржа 34,0% 25,5% -25,1% 
Нето резултат 12.998 9.559 -26,5% 
Актива 119.524 128.534 7,5% 
Капитал 66.115 75.378 14,0% 
Нето дуг -2.928 -23.390 698,8% 
Нето дуг / EBITDA -0,2 -1,9 905,6% 

Биланс успеха 

Позиције у .000 РСД  H1 2013. H1 2014. 
Пословни приходи 46.633 49.491 
Приходи од продаје 46.266 49.106 
Остали пословни приходи 367 385 
Пословни расходи 30.764 36.885 

Трошкови материјала 243 550 
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 20.240 24.463 
Остали пословни расходи 10.281 11.872 

EBITDA 15.869 12.606 
EBITDA маржа 34,0% 25,5% 

Трошкови амортизације  2.548 2.747 
EBIT 13.321 9.859 
EBIT маржа 28,6% 19,9% 
Финансијски приходи 1.286 1.905 
Финансијски расходи 768 75 
Остали приходи 69 0 
Остали расходи 0 361 
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  -20 -44 
EBT 13.888 11.284 
Порез 890 1.725 
Нето резултат 12.998 9.559 
Нето профитна стопа 27,9% 19,3% 

 

Пословни приходи су у посматраном периоду у односу на исти период прошле године 
порасли за преко шест процената. У истом периоду, пословни расходи су повећани за 
скоро 20%. Та два кретања су условила смањење EBITDA марже са 34% на 25,5%. Сама 
EBITDA је смањена за нешто више од 20%. 

Трошкови амортизације су незнатно већи у односу на исти период 2013. године, услед 
делимичног обнављања дела опреме. EBIT маржа је са нивоа од 28,6% у првој половини 
2013. године смањена на ниво од 19,9% у првој половини 2014. године. 

Укључивањем у анализу и позиција биланса успеха испод пословног резултата, долази се 
до нето резултата пре опорезивања од 11.284 хиљада динара, а са обрачунатим порезом и 
до нето резултата-добитка у износу од 9.559 хиљада динара.  
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То значи и нето профитну стопу од 19,3% у првој половини 2014. године, док је у првој 
половини 2013. године она износила 27,9%. Ово захваљујући смањењу нето резултата у 
посматраном периоду од око 26%. 

Графички приказ маржи профитабилности је дат на следећем графикону (уз проширење 
временске серије и на 2012. годину, тј. њену прву половину): 

 

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

 У структури трошкова тј. пословних расхода, издвајају се две категорије које је потребно 
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 H1 2013. H1 2014. % 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 10.166 12.495 22,9% 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада  1.710 2.151 25,8% 
Бруто накнаде физичким лицима по основу уговора 1.198 1.474 23,0% 
Трошкови накнада члановима УО 5.556 5.582 0,5% 
Остали лични расходи и накнаде 1.610 2.761 71,5% 
Укупно 20.240 24.463 20,9% 

 

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

Врста трошка у .000 РСД H1 2013. H1 2014. % 
Трошкови производних услуга - конто 53 6.671 8.052 20,7% 
Трошкови непроизводних услуга - конто 55 3610 3820 5,8% 
Укупно 10.281 11.872 15,5% 
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Биланс стања 

Позиције у .000 РСД   31.12.2013. 30.6.2014. 
Стална имовина 64.439 62.158 

Нематеријална улагања  3.203 2.502 
Некретнине, постројења и опрема 60.779 59.199 
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 2.329 
Потраживања 203 375 
Краткорочни финансијски пласмани 47.908 38.073 
Готовински еквиваленти и готовина 2.958 23.390 
ПДВ и активна временска разграничења 2.854 2.209 

Актива 119.524 128.534 
Ванбилансна актива 42 5 
Капитал 66.115 75.378 

Основни капитал 0 0 
Нереализовани добици по основу ХОВ 347 50 
Нераспоређена добит/Губитак 65.768 75.328 

Дугорочна резервисања 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 
Краткорочне обавезе 53.409 53.156 

Краткорочне финансијске обавезе 30 0 
Обавезе из пословања 5.107 3.652 
Обавезе по основу ПДВ и ПВР 46.626 46.966 
Остале краткорочне обавезе  834 1 
Обавезе по основу пореза на добитак 812 2.537 

Пасива 119.524 128.534 
Ванбилансна пасива 42 5 

 

Уколико се у анализу укључи нето обртни фонд (који има задатак да покаже који део 
обртне имовине је финансиран из дугорочних извора финансирања), као показатељ 
ликвидности, види се да је слика ликвидности на завидном нивоу: 

 

Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види, на крају прве половине 
2014. године обртна имовина значајно надмашује краткорочне обавезе, а такав однос је 
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довео до позитивног нето обртног фонда од чак 13.220 хиљада динара, што је значајан 
раст у односу на 1.677 хиљаде динара на крају 2013. године. Потребно је истаћи да је на 
крају прве половине 2013. године нето обртни фонд био позитиван на нивоу од 3.862 
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). 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 
88,3%. Од тога ПВР (по основу дугорочне регистрације домена и унапред плаћених 
накнада суоснивача) самостално у краткорочним обавезама учествују са 86,8%, а само 
обрачунати, а нереализовани приходи од регистрације домена скоро 86,3%. 

Осим нето обртног фонда, као показатеље ликвидности корисно је навести и још три 
показатеља ликвидности пословања у посматраном периоду: 

Показатељ 31.12.2012. 30.6.2013. 31.12.2013. 30.6.2014. 
Ликвидност 1. степена 0,13 0,15 0,06 0,44 
Ликвидност 2. степена 0,78 1,03 1,01 1,20 
Ликвидност 3. степена 0,79 1,08 1,03 1,25 

 

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

Задуженост Фондације је на нули, а из уводне табеле која се односи на финансијске 
извештаје види се да је нето дуг (укупна финансијска задуженост умањена за готовину и 
готовинске еквиваленте) на нивоу од -23.390 хиљада динара (скоро седам пута већи од 
ионако одличног показатеља с краја 2013. године), што заједно говори и о завидној 
солвентности РНИДС-а. 
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Реализација финансијског плана 

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

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.6. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

А Приливи 125.436.109  58.999.116  66.436.993  47,0% 
1 Пословни приливи 122.719.109  58.226.830  64.492.279  47,4% 
1.1 Аванси за домене 121.773.109  57.902.830  63.870.279  47,5% 

1.2 Годишње накнаде суоснивача 900.000  324.000  576.000  36,0% 
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  772.286  1.944.714  28,4% 
3.1 Камате на орочена средства у 

банкама 
2.345.000  772.286  1.572.714  32,9% 

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   

Б Одливи 136.734.035  48.309.908  88.424.127  35,3% 
4 Унапређење основне функције 26.229.736  5.100.738  21.128.998  19,4% 
4.1 Унапређење софтвера за 

регистрацију домена 
5.233.135  818.297  4.414.838  15,6% 

4.2 Увођење DNSSEC 1.211.250  55.800  1.155.450  4,6% 
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  3.111.098  3.213.505  49,2% 
4.7 Интернет услуге 1.182.800  902.268  280.532  76,3% 

4.8 Систем за управљање пословањем 949.500  120.000  829.500  12,6% 
4.9 Безбедност информација и 

континуитет пословања 
362.000  93.275  268.725  25,8% 

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  5.485.335  16.466.405  25,0% 
5.1 Односи са јавношћу 8.743.240  3.629.803  5.113.437  41,5% 

5.2 Маркетинг 8.655.000  1.833.371  6.821.629  21,2% 
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  917.378  8.590.892  9,6% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.6. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

6.1 Суфинансирање пројеката 2.815.500  0  1.015.500  0,0% 
6.2 Подршка овлашћеним регистрима 3.000.000  0  500.000  0,0% 

6.3 Друштвено корисне активности 360.000  353.741  4.306.259  7,6% 
6.4 Спонзорства 828.000  563.637  264.363  68,1% 
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  5.931.348  4.630.096  56,2% 

7.1 Професионалне услуге 2.208.500  1.086.511  1.121.989  49,2% 

7.2 Трошкови функционисања 
канцеларије 

1.929.200  1.300.668  628.532  67,4% 

7.3 Путни трошкови 3.618.660  1.908.664  1.709.996  52,7% 
7.4 Комуналије 702.960  359.425  343.535  51,1% 
7.5 Комуникације 773.200  397.165  376.035  51,4% 

7.6 Осигурање 252.000  223.667  28.333  88,8% 
7.7 Одржавање просторија 400.924  250.495  150.429  62,5% 
7.8 Репрезентација 364.000  152.187  211.813  41,8% 

7.9 Остало 312.000  252.565  59.435  81,0% 

8 Запослени 33.719.728  15.682.496  18.037.232  46,5% 
9 Капитална улагања (сем 4-7) 0  0  0   

10 Остали расходи 14.891.708  6.127.787  8.763.921  41,1% 
10.1 Рад Управног одбора 9.466.251  4.478.965  4.987.286  47,3% 
10.2 Путни трошкови 2.481.270  668.378  1.812.892  26,9% 

10.3 Репрезентација 100.000  17.932  82.068  17,9% 
10.4 Сарадници и експерти 2.744.187  962.512  1.781.675  35,1% 
10.5 Остало 100.000  0  100.000  0,0% 

11 Конференција суоснивача 3.349.523  1.216.448  2.133.075  36,3% 
11.1 Одржавање конференције 792.000  156.506  635.494  19,8% 
11.2 Накнаде 2.527.523  1.059.942  1.467.581  41,9% 

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  7.529.278  6.183.608  54,9% 
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  110.489  139.511  44,2% 

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  7.276.244  3.530.642  67,3% 
13.7 Порез на имовину 220.000  100.000  120.000  45,5% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.6. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

13.8 Порез на добит 2.000.000  0  2.000.000  0,0% 
13.9 Остали порези и давања 250.000  39.794  210.206  15,9% 

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% 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. јун 
2014, паралелно са 31. мартом 2014. године: 

Датум 31.03.2014. 30.06.2014. 

Средњи курс евра 115,3845 115,7853 

Валута RSD RSD RSD EUR 

 

Средства у RSD RSD 
Прерачунато у 

EUR 
RSD 

Прерачунато у 
EUR 

Текућа средства у RSD 27.812.507,7  € 241.042,0 18.057.630,5 € 155.957,9 

Орочена средства у RSD 14.000.000,0 € 121.333,4 24.000.000,0 € 207.280,2 

Укупно 41.812.507,7 € 362.375,4 42.057.630,5 € 363.238,1 

 

Средства у EUR 
Прерачунато у 

RSD 
EUR 

Прерачунато у 
RSD 

EUR 

Текућа средства у EUR 8.231.297,2 € 71.338,0 12.450.675,8 € 107.532,4 

Орочена средства у EUR 6.923.070,0 € 60.000,0 6.947.118,0 € 60.000,0 

Укупно 15.154.367,2 € 131.338,0 19.397.793,8 € 167.532,4 

 

Укупно без ХОВ 56.966.874,9 € 493.713,4 61.455.424,3 € 530.770,5 

 

Уз горе наведена средства, у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе 
девизне штедње, уписане код ЦРХОВ, чија је номинална вредност € 5.000 EUR, а са 
доспећем 2016. године. 

Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности), како у динарима, тако и у еврима, 
на месечном нивоу у току другог квартала 2013. године дато j на графикону који следи 
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(уз напомену о доспећу € 36.751 обвезница старе девизне штедње 31. маја 2014. године, те 
отуда и релативно интензивнији скок у јуну месецу): 

 
 

 

У Београду, 
22. јула 2014. године 

 

Данко Јевтовић 
директор РНИДС 

danko.jevtovic@rnids.rs 
rnids.rs рнидс.срб 
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