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Увод 

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

Овај квартал је био веома богат догађајима и активностима, те га оцењујем као изузетно 
успешног. У Уводу су издвојени најзначајнији показатељи и догађаји, а сви су детаљније 
обрађени у наставку. Извештај следи структуру базирану на Организационом оквиру РНИДС-а, 
на начин како је то урађено и у претходном кварталном извештају који је усвојен и похваљен од 
стране Управног одбора. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2014. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 526 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни пословни прилив износи 26.098.772 динара, са ПДВ-ом 

На крају четвртог квартала 2014. године: 

■ Стање средстава износи 58.544.516 динара; прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупно број регистрованих назива домена је: 84.594 .RS и 3.315 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

Најважнији догађаји у овом кварталу су били: 

■ Избор добављача у јавном поступку и закључење уговора за набавку софтвера за 
регистрацију назива домена 

■ Организација РНИДС-овог октобарског скупа о сајбер безбедности 
■ Акција суфинансирања оглашавања 
■ Едукативно наградно онлајн такмичење Смисли домен и освоји геџет 
■ Организација CENTR Marketing Workshop-а у Београду 
■ Редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а 
■ Конференција овлашћених регистара РНИДС-а 
■ Контрола пословања Канцеларије од стране интерне ревизије 
■ Израда Финансијског плана РНИДС-а за 2015, усвојеног од стране УО 
■ Реализација помоћи у отклањању последица поплава у Србији 

— 

У овом кварталу је изабран добављач за софтвер за регистрацију назива интернет домена. 
Избор је извршен у јавном поступку, под надзором Управног одбора, а сам тендер је изазвао 
пажњу стручне јавности и оцењен је као изузетно компетентно припремљен. У врло оштрој 
конкуренцији, за најбољег понуђача изабрано је привредно друштво "IT Biz Solutions". Они су 
фирма иза које стоје аутори садашњег софтвера за регистрацију, и која га већ дуже време 
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успешно одржава, а у овом тендеру су имали врло квалитетну понуду и најбоље финансијске 
услове. После закључних преговора, по одобрењу Управног одбора, са IT-Biz-ом је закључен 
уговор, преузета су средства обезбеђења и уплаћен им је аванс. 

Овај квартал је био изузетно богат и скуповима. Организован је скуп посвећен сајбер 
безбедности, у оквиру Европског месеца сајбер безбедности. РНИДС је био домаћин маркетинг 
радионице удружења европских регистара CENTR. У децембру је успешно одржана редовна 
седница Конференције суоснивача РНИДС-а, на којој су усвојене измене Општих услова 
регистрације назива националних интернет домена и измене Статута РНИДС-а. После дужег 
времена, РНИДС је организовао шири скуп овлашћених регистара, назван Конференција 
овлашћених регистара, који је био одлично посећен и оцењен од стране ОР-ова, те ће бити 
понављан и у наредним годинама. 

Канцеларија је припремила нови буџетски оквир, у складу са Организационим оквиром РНИДС-а 
(који је објашњен и приложен уз претходни квартални извештај). Класа један су приливи, а класе 
два до пет су одливи: Развој регистра и тржишта домена, Пословна изврсност и рад 
Канцеларије, Организациони развој Фондације и Подршка развоју Интернета у Србији. Овакав 
модел Финансијског плана омогућава планирање и извештавање према структури циљева из 
Организационог оквира. Управни одбор је на 202. седници, 24. 12. 2015, прихватио предложени 
Финансијски план према новом буџетском оквиру. 

У овом кварталу је интерна ревизија обавила контролу пословања Канцеларије за преостали 
период из 2013. и прву половину 2014. године.  

Управни одбор је донео више одлука у вези реализације финансијске помоћи ради отклањања 
последица поплава у Србији, која је била предвиђена ранијим изменама Финансијског плана 
РНИДС-а. Ове одлуке су реализоване крајем децембра  2014. године. 

Приливи и реализација 

Остварена реализација, по основу регистрације и обнове назива интернет домена, у четвртом 
кварталу 2014. године, износи 20.189.800 динара, што представља повећање од 6% у односу на 
исти период у 2013. и 21% у односу на 2012. годину.  

Током четвртог квартала, прихваћено је 526 аванса за домене и електронским путем је послато 
526 авансних рачуна, девет рачуна на име накнаде за обнову статуса суоснивача и четири 
рачуна на име накнаде за пријем нових суоснивача. Све наведене уплате укупно су износиле 
25.961.312 динара и регистроване су као пословни приливи. 
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Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели: 

 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ
co.rs. 450 825 203 462.600 695 194 400.050 646 157 361.350
edu.rs. 450 127 31 71.100 115 30 65.250 107 23 58.500
in.rs. 250 115 68 45.750 112 63 43.750 130 58 47.000
org.rs. 450 171 39 94.500 158 49 93.150 140 32 77.400
rs. 1.350 3572 1325 6.610.950 2977 1209 5.651.100 3058 1358 5.961.600
.rs 4.810 1.666 7.284.900 4.057 1.545 6.253.300 4.081 1.628 6.505.850
срб. 500 51 19 35.000 39 19 29.000 121 14 67.500

обр.срб 250 1 0 250 1 0 250 2 0 500
орг.срб 250 0 0 0 1 3 1.000 11 0 2.750
од.срб 250 0 0 0 1 1 500 3 0 750

пр.срб 250 3 0 750 0 2 500 28 0 7.000
.срб 55 19 36.000 42 25 31.250 165 14 78.500
укупно 2014. 7.320.900 6.284.550 6.584.350

укупно 2013. 6.952.050 6.255.100 5.799.950

укупно 2012. 6.182.547 5.659.502 4.907.200

укупно 2011. 5.259.000 4.862.014 4.326.000

укупно 2010. 4.348.600 3.782.850 3.935.600

укупно 2009. 3.801.550 2.877.350 2.630.400

IV квартал 2014. године

октобар новембар децембар
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Послови регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Током четвртог квартала није било проблема у раду система РНИДС-а. Сви сервиси су радили 
без прекида и били су доступни корисницима 100% времена. 

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

У овом кварталу набављен је мрежни уређај L2-Switch за локацију ЕТФ, као замена за стари 
(неки портови нису радили). Такође, набављен је и софтвер за мониторинг серверских и 
мрежних ресурса РНИДС-а, који треба да замени и обједини постојеће апликације које раде тај 
посао и знатно унапреди праћење стања инфраструктуре и мрежних активности. 

Резервне копије прављене су према плану и редовно ажуриране на магнетним тракама. Такође, 
редовно је праћено стање виртуелне инфраструктуре и расположивих ресурса.  

Систем за регистрацију и техничка сарадња са овлашћеним регистрима 

Систем за регистрацију назива интернет домена радио је без проблема током четвртог 
квартала. 

Канцеларија је током квартала направила ревизију списка домена који су резервисани и 
регистровани за потребе РНИДС-а. 

У овом кварталу је изабран добављач за софтвер за регистрацију назива интернет домена. 
Избор је извршен у јавном поступку, под надзором Управног одбора, а сам тендер је изазвао 
пажњу стручне јавности и оцењен је као изузетно компетентно припремљен. У врло оштрој 
конкуренцији, за најбољег понуђача изабрано је привредно друштво "IT Biz Solutions". Они су 
фирма иза које стоје аутори садашњег софтвера за регистрацију, и која га већ дуже време 
успешно одржава, а у овом тендеру су имали врло квалитетну понуду и најбоље финансијске 
услове. После закључних преговора, по одобрењу Управног одбора, са IT-biz-ом је закључен 
уговор, преузета су средства обезбеђења и уплаћен им је аванс. Последњих дана децембра је 
организован иницијални састанак извођача софтвера са пројектантом, који уједно има и улогу 
надзорног органа за израду софтвера, чиме су и формално започете активности на реализацији 
новог софтвера. 
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У четвртом кварталу најважнији посао везан за овлашћене регистре био је везан за креирање и 
дистрибуцију нових сертификата за приступ RsReg систему за регистрацију.  

Током овог квартала било је неколико мањих проблема у раду овлашћених регистара, али су у 
сарадњи са њима сви ови проблеми решени у најкраћем року. 

Систем за разрешење DNS упита 

Мрежа ауторитативних DNS сервера РНИДС-а била је доступна 100% времена, без потешкоћа у 
раду. Такође, сви DNS сервери, укључујући и секундарне, преузимали су зонске фајлове по 
стандардном распореду и били доступни 100% времена. 

Безбедност Регистра 

Забележено је неколико мањих DDoS напада на DNS сервере РНИДС-а, али због слабог 
интензитета и релативно кратког трајања (краће од два дана), нису захтевали посебне 
активности и праћење. 

Као и у ранијим периодима, уочени су напади на интернет презентацију РНИДС-а, али су 
заштитни механизми система обезбедили несметан рад веб сервиса. 

Сви напади су, према раније утврђеним процедурама, унети у базу инцидената РНИДС ИКТ. 

Измењена је конфигурација FTP сервера, намењеног интерној употреби (првенствено за потребе 
размене докумената УО), али коме се може приступити са Интернета. FTP протокол је подложан 
значајним безбедносним ризицима, па је овај сервер сада смештен у посебан део виртуелне 
мреже (DMZ) који је потпуно одвојен од осталих сервиса, чиме је подигнут ниво безбедности.  

Остали ИКТ сервиси 

У циљу даљег раздвајања основних и јавних сервиса, одабран је хостинг провајдер од кога ће 
РНИДС изнајмљивати ресурсе за потребе веб презентација. На ову инфраструктуру најпре су 
пребачени сајтови које је било потребно активирати током новембра, након чега се наставило са 
припремама за пребацивање осталих сајтова.  

Због захтева Фејсбук апликације је набављен је и инсталиран дигитални сертификат за потврду 
идентитета веб сајта. Поред тога, отворен је хостинг за будући веб сајт Групе мрежних 
оператора Србије (RSNOG). 
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Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

У протеклом кварталу припремљен је предлог измена и допуна Општих услова о регистрацији 
назива националних интернет домена, које је Конференција суоснивача усвојила на редовној 
седници од 13. 12. 2014. Иако малобројне, усвојене измене су веома значајне.  

Првом изменом у Опште услове додата је изјава, којом регистрант даје изричиту претходну 
сагласност и потврду да зна да губи право на одустанак од уговора, након што овлашћени 
регистар изврши регистрацију тог назива домена код РНИДС-а, односно када РНИДС упише 
назив домена у Централни регистар националних интернет домена. Ова изјава у вези је са 
чланом 37. став 1. тачка 1. Закона о заштити потрошача, који говори о уговорима закљученим 
на даљину и праву потрошача да такав уговор раскине и тражи повраћај средстава. Овим 
чланом предвиђени су и одређени изузеци, међу којима је и изузетак на коме је заснована 
изјава којом су допуњени Општи услови. Овим се спречава увођење фактичке резервације 
домена или куповина домена „на пробу“. Глобална пракса доменске индустрије показала је да би 
стварање могућности резервације домена створило велики простор за шпекулације и нанело 
штету интересима легитимних регистраната. 

Другом изменом проширен је круг субјеката којима РНИДС може да омогући приступ подацима 
из Централног регистра националних интернет домена, које РНИДС прикупља у складу са 
Општим условима. Изменом је предвиђено да ове податке РНИДС може да доставља 
организацијама и лицима који на основу закона имају овлашћење да те податке траже. 

Током новембра обављен је разговор са Браниславом Добросављевићем, из Агенције за 
привредне регистре, о могућностима за успостављање сарадње ради унапређења квалитета 
података у Регистру, у делу који се односи на правна лице регистрована у Србији. 

Надзор над применом аката о регистрацији 

Током овог квартала је завршен документ Процедуре послова регистрације назива 
националних интернет домена и послат овлашћеним регистрима на проучавање. Почетком 
децембра, одржана је и Конференција овлашћених регистара на којој је документ детаљно 
представљен. Током дискусије, искристалисале су се следеће три сугестије за побољшања:  

1) додавање рока од седам дана, који тренутни ОР има на располагању за прихватање  
трансфера домена у надлежност новог ОР-а (према корисничкој документацији RsReg 
апликације) 

2) додавање процедуре по којој УЗЗПРО одобрава трансфер резервисаних домена за 
потребе државних органа и органа локалне самоуправе 

3) обавештавање ОР-а од којег домен одлази након окончаног поступка пред Комисијом 
за решавање спорова поводом регистрације 

Све сугестије су прихваћене уз напомену да су прве две имплементиране у текућу верзију 
документа са ознаком 2.0, док ће трећа бити додата приликом следећег ажурирања документа.  
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Верзија 2.0 завршена је и послата ОР-овима крајем децембра, чиме је овај документ постао 
важећи и ушао у редовну употребу. Тиме је постигнуто значајно унапређење у погледу јасноће 
поступака и поделе посла при обављању послова регистрације и већ је  примећен позитиван 
утицај овог документа и на рад ОР-ова са регистрантима назива домена. Овај документ такође 
представља добар основ за даљу формализацију надзора нам применом аката о регистрацији. 

Крајем овог квартала, Комисија за утврђивање повреда одредби аката о регистрацији 
националних домена и раду овлашћених регистара примила је одговоре на два примљена 
приговора, који су у тренутку писања овог извештаја, још увек у фази решавања. 

Један приговор се односио на начин на који је овлашћени регистар прикупљао податке у 
поступку регистрације назива домена. Наиме, регистрант је приговорио да је овлашћени 
регистар попунио податке о административном контакту за његов домен на основу података о 
његовој фирми из јавног регистра АПР-а, при чему регистрант тако нешто није ни тражио, ни 
желео. 

Приговор другог регистранта односио се на скуп података које је овлашћени регистар тражио од 
њега у поступку регистрације назива домена, односно регистрант се жалио да овлашћени 
регистар прикупља више података него што је утврђено Општим условима о регистрацији 
назива националних интернет домена. 

Обављени послови регистрације 

Када су у питању послови регистрације домена, током четвртог квартала, обрађено је 249 
захтева за промену регистранта, од чега је 16 одбијено због неисправности достављене 
документације. Од укупног броја трансфера назива интернет домена из надлежности једног у 
надлежност другог ОР, од укупно 446 захтева, интервенција РНИДС-а била је неопходна у 185 
случајева. Обрађено је 64 захтева за измену грешке у називу регистранта, од чега је 62 
позитивно решено. Примљена су 42 захтева за сторнирање регистрације назива домена због 
грешке учињене у поступку регистрације. 

Свакодневно је одговарано на просечно четири до пет телефонских упита о конкретним 
доменима или поступку обнављања и регистрације назива домена, а е-поштом је дневно 
примано просечно шест захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у 
експлоатацији или фази тестирања. 

Решавање спорова у вези са називом домена 

На почетку четвртог квартала није било поступака који су били у току, а током квартала није 
покренут ниједан нови поступак (пре свега услед штрајка адвоката, који је трајао током целог 
квартала).  
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Развој тржишта домена 

Број домена 

У следећој табели дати су подаци о обновљеним и новим доменима током четвртог квартала за 
протекле четири године, као и укупан број активних домена на крају квартала:  

 

Обнова домена порасла је за око 8% у односу на 2013. и око 29% у односу на 2012. Нови домени 
у четвртом кварталу 2014. налазе се у благом паду од око 2% у односу на исти период у 2013. 

Поређење са прогнозираним вредностима 

У односу на кварталне пројекције, број обновљених назива домена премашује песимистичку 
процену за око 8%. Број новорегистрованих домена незнатно је испод песимистичке процене 
(око 2%). Новчана реализација налази се у оквирима одређеним оптимистичким и 
песимистичким сценариом, приближавајући се оптимистичкој процени. Описана кретања 
приказана су у следећој табели: 

 

Процене броја нових и обновљених назива .RS домена за први квартал 2015. дате су у наставку: 

  

 

У статистичком извештају CENTR-а наш .RS домен је истакнут као пети по проценту раста током 
децембра 2014, међу свим чланицама овог удружења. Иако сам пораст у децембру није велики 

песимистички реализација оптимистички песимистички реализација оптимистички
.rs 11.872 12.948 13.385 4.931 4.839 6.300

.rs

о б н о в а н о в и

новчана реализација
песимистички

17.047.840 Din.                           20.189.800 Din.                             22.638.529 Din.                        
реализација оптимистички
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ово указује и на глобално успорење пораста броја домена, али и на добре ефекте РНИДС-овог 
рада на развоју тржишта и конкретно децембарске акције суфинансирања оглашавања: 

 

Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима  

Редовна комуникација са особама задуженим за маркетинг код овлашћених регистара одвијала 
се преко посебне е-листе. Током четвртог квартала, на маркетинг е-листу послато је укупно 12 
обавештења са различитим информацијама.  

Током четвртог квартала спроведена је и акција суфинансирања оглашавања са циљем 
пружања подршке продаје националних интернет домена коју врше овлашћени регистри. Од 13 
ОР-ова који су исказали интересовање, њих седам (Dream Web Technologies, Loopia, Нинет, 
AVCom, Банкер, Gama Electronics и Connect) је аплицирало за суфинансирање и средства су им 
одобрена. Рекламне активности ОР-ова, које су спровођене кроз различите комуникационе 
канале (OOH, банери, AdWords, FB, ТВ, радио и AQ WiFi), суфинансиране су у укупном износу од 
RSD 874.612 (нето).  

Дана 17. 12. 2014. је одржана Конференција овлашћених регистара на којој су учествовали 
представници 20 ОР-ова, као и представници УО РНИДС-а, Конференције суоснивача и 
Канцеларије. Према резултатима анкете, представници ОР-ова су врло задовољни квалитетом 
скупа, као и обимом и квалитетом представљених информација. Две најинтересантније 
презентације биле су о програму суфинансирања и изборнику ОР-ова, око кога је било и највише 
дискусије. Ове презентације су везане за тржишну сарадњу и маркетинг, а у анкети су ОР-ови 
тражили да се на следећим скуповима посвети још већа пажња маркетиншким темама. 

Едукативно-промотивне кампање 

Кампања „Шта све можеш са својим доменом...“ настављена је у четвртом кварталу и 
промовисана је, као и у претходном периоду, кроз различите канале комуникације. Огласи су 
пласирани само у часописима "PC Press", "Tech Lifestyle" и "Интернет огледало". Пауза у 
промоцији сајта domen.rs трајала је од 18. до 16. 12. 2014. када је промовисано едукативно 
онлајн такмичење „Смисли домен и освоји геџет“. Више детаља о посећености сајта domen.rs је у 
табели испод: 

domen.rs октобар  новембар децембар УКУПНО 

Бр. посета 24.503 12.113 10.279 46.895 

Број појединачних посетилаца 20.592 10.089 8.732 38.538 
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Просечно трајање посете 00:00:44 00:01:02 00:01:15 00:00:55 

Конверзије 1.614 1.215 1.189 4.018 

Оствареност конверзија 6,59% 10,03% 11,57% 8,57% 

Bounce rate 79,53% 74,44% 71,77% 76,52% 

Као што се може видети у табели, сајт бележи осетан пад броја посета у новембру и децембру 
услед паузе у оглашавању. Пад посета међутим није довео до већег смањења броја конверзија 
(посета Whois страни и листи ОР-ова). Проценат остварености конверзија се у децембру у 
односу на октобар увећао за око 5%, а време просечног трајања посете за преко 70%. Ово 
указује на то да су се посетиоци дуже задржали читајући садржаје на сајту, што их је мотивисало 
да посете Whois страницу и листу ОР-ова. Посете које овако дуго трају и резултирају оствареном 
конверзијом, указују да је посетилац разумео основне поруке кампање и да ће приликом 
евентуалног планирања сопственог интернет присуства у будућности располагати са више 
релевантних информација.  

Детаљнија анализа начина на који су посетиоци дошли до сајта, дуже се задржали и остварили 
конверзије, указује да на то да су они на сајт дошли директним путем, тј. у претраживач су 
директно куцали domen.rs или су га имали у bookmark-у. Тренд оваквих посета поклапа се са 
почетком рекламне кампање на Твитеру и PR активностима. Такође, учесници такмичења су на 
сајт domen.rs били упућивани путем аутоматски генерисане е-поруке током пријаве (клик на 
линк у е-пошти се види као директан линк), путем pop-up порука са линковима, као и линкова 
који се налазе на насловној страни сајта smisli.domen.rs. 

Наградно онлајн такмичење „Смисли домен и освоји геџет“ спроведено је од 19. 11. до 16. 12. 
2014. са циљем промоције и едукације постојећих и потенцијалних регистраната националних 
интернет домена. Такмичење се састојало у смишљању занимљивих, а још увек слободних 
назива .RS и/или .СРБ домена, а имало и свој едукативни аспект, јер су се кроз њега 
објашњавали технички захтеви, пружале маркетиншке и креативне препоруке и давали 
практични савети о регистрацији назива .RS и .СРБ интернет домена, за личне или пословне 
потребе. Такође, кроз ово такмичење је обављено и својеврсно истраживање потреба, знања и 
преференција домаће интернет заједнице. У циљу привлачења што већег броја посетилаца на 
сајт smisli.domen.rs и истоимену апликацију на РНИДС-овој Фејсбук страници, агенција "Web 
kancelarija" је спровела промотивну кампању на Фејсбуку, као и путем Google Adwords и Google 
Paid Search канала. Кампања је подржана и PR активностима, као и промоцијом на Твитеру и 
путем "Е-таргет" платформе, које је Канцеларија директно реализовала. 

Више детаља о посећености сајта smisli.domen.rs налази се у табели испод: 

smisli.domen.rs  

Број посета 28.563 

Број појединачних посетилаца 20.049 

Просечно трајање посете 00:03:14 

Bounce rate 54,84% 
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Највише посета (око 11.000) дошло је преко друштвених мрежа и то преко Фејсбука и Твитера, 
као резултат рекламне кампање али и великог броја интеракција људи који су дељењем својих 
предлога и позивањем пријатеља да гласају, учествовали у такмичењу. Највећи број ових 
посета (око 8.000) дошао је управо кроз апликацију на РНИДС-овој Фејсбук страници. Око 6.100 
посета сајту је дошло посредством реклама на "Е-таргет" платформи док је било и 6.700 
директних посета. Плаћена претрага на Гуглу резултирала је са око 700 посета док је Google 
Adwords кампања дала око 200 посета. Скоро 82% посета забележено је са стоних уређаја, док је 
18% посета дошло са мобилних уређаја (телефона или таблета).  

 Током такмичења је пријављено 577 предлога назива домена, а након анализе предлога, из 
разматрања су изузети сви учесници за које је утврђено да су на недозвољен начин прикупљали 
гласове. По завршетку такмичења, Жири РНИДС-а је 18. децембра на основу гласова 
посетилаца сајта и гласова чланова Жирија, изабрао најкреативније 
предлоге и донео одлуку о 10 добитника награда. Четири аутора је 
регистровало домене за своје пријављене идеје, што је такође 
узимано у обзир приликом одлучивања Жирија. 

— 

У специјалном издању „Бизнис топ 2013/14“ часописа „Бизнис и 
финансије“, објављен је оглас са текстом „84 од 100 најбољих 
компанија у Србији има свој .RS домен“, поред табела на које се ове 
информације односе. Оглас је креиран на основу истраживања  о 
присуству 150 домаћих предузећа са највећом нето добити у 2013. на 
.RS домену. 

Интернет присуство РНИДС-а 

Током четвртог квартала су настављене активности на изради и дизајну новог ДИДС сајта. 
Основни, као и responsive дизајн сајта су финализовани, као и дизајн администраторског 
интерфејса за прихватање и обраду пријава и слање е-улазница за Конференцију, а за почетак 
2015. се планира и завршетак сајта.   

У овом кварталу израђени су први предлог нове Whois странице и Изборника ОР-ова који ће се 
налазити на веб сајту domen.rs/домен.срб. Нова Whois страница је редизајнирана и Whois упит 
технички унапређен, тако да омогућава флексибилнији унос у поље за претрагу (могуће је унети 
цео URL, а да се из њега аутоматски издвоји само назив домена), уз мање захтевну „captcha“ 
заштиту од аутоматизованог прикупљања података из Регистра. Изборник ОР-ова на  
једноставан и визуелно упечатљив начин приказује ОР-ове, нудећи могућност филтрирања и 
сортирања по услугама које су појединачно објашњене и илустроване. Како би на најбољи начин 
представила све постојеће услуге и била позитивно прихваћена, прва верзија ове странице је 
представљена на Конференцији ОР-ова, која је одржана 17. децембра. Након дискусије, 
прикупљене су све сугестије представника ОР-ова и предлози за њено побољшање који ће бити 
узети у обзир у даљем процесу израде ове странице.    

Кампања „Шта све можеш са својим доменом...“, теме сајбер безбедности и такмичење „Смисли 
домен и освоји геџет“ заузеле су кључно место у комуникацији на друштвеним мрежама током 
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четвртог квартала. Детаљан преглед статистика на друштвеним мрежама се налази у табели 
испод: 

    октобар  новембар децембар УКУПНО 

Број 
фанова/пратилаца 

TW 1.839 2.459 2.921 2.921 

FB 7.737 9.963 12.099 12.099 

Импресије 
TW 102.200 477.300 637.900 1.217.400 

FB 1.206.764 693.249 10.826.447 12.726.460 

Број 
постова/твитова 

TW 445 360 235 1.040 

FB 59 45 44 148 

Укупне 
интеракције 

TW 637 1.081 1.455 3.173 

FB 2.509 2.930 994 6.433 

 

Klout Score  62 64 63 

Као што се види из статистика, највећи раст публике која прати активности РНИДС-а приметан 
је у децембру, што је резултат комбиноване промотивне кампање на обе друштвене мреже 
истовремено. Све до 19. новембра рекламне активности на Фејсбуку су биле усмерене на 
промоцију сајта domen.rs и различитих садржаја на тему сајбер безбедности, а од тад па до 16. 
децембра на Фејсбуку је рекламирано наградно такмичење. Циљ рекламирања појединачних 
постова, као и FB апликације „Смисли домен и освоји геџет“ и самог сајта smisli.domen.rs, било је 
привлачење посета сајту и повећање броја фанова РНИДС-ове FB странице. Број FB фанова је 
знатно увећан нарочито у децембру, а у односу на претходни квартал бележи раст за 49%. 

Анализа комуникационих канала коришћених у циљу побољшања РНИДС-овог присуства на 
Интернету, промоције садржаја и едукације корисника Интернета указује на њихове различите 
резултате у претходном кварталу. Пракса је показала да је бољој посети сајту domen.rs и 
његовој широј препознатљивости највише допринело display оглашавање кроз "Е-таргет" мрежу 
које доводи доста посета које резултирају конверзијама. Овај канал успешно циља публику која 
прати теме којима се РНИДС бави. Google Adwords платформа такође доводи велики број 
посета, али оне у мањој мери резултирају конверзијама иако боље од нпр. "Е-таргета" утиче на 
поновљене посете сајту. Плаћена претрага преко Гугла даје мало посета, али ове посете дуго 
трају и дају висок проценат конверзија.  

domen.rs * Број посета 
Просечно 
трајање 
посете 

Број 
конверзија 

Проценат 
конверзија 

Е-таргет 16.000 00:01:00 1.400 8,75% 

Google Adwords 9.000 00:00:15 180 2% 
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Google плаћена претрага 800 00:02:00 260 32,5% 

* У табели су приказане заокружене вредности. 

Присуство на друштвеним мрежама, кроз свакодневну директну комуникацију и интеракције са 
корисницима, доприноси већој посећености свим сајтовима РНИДС-а, али и општој 
препознатљивости организације. Рекламирање на Фејсбуку доводи посетиоце на сајтове и 
мотивише их да се поново враћају, пружајући одличне могућности за циљање публике на основу 
интересовања и слично. У претходном кварталу рекламирање на Фејсбуку резултирало је и 
осетним порастом броја фанова. Новост у претходном кварталу била је рекламирање на 
Твитеру, које је довело доста посетилаца на сајтове, али је у већој мери допринело повећању 
броја пратилаца РНИДС-овог Твитер налога и број интеракција са публиком. У односу на 
претходни квартал, број пратилаца на Твитеру увећан је за око 61% (преко 1.100 људи) што је 
одличан резултат, ако се узме у обзир да РНИДС-ов налог органским путем месечно запрати око 
30 људи. Додатно, посете сајтовима са ове друштвене мреже трају дуже и дају више конверзија, 
што указује да је публика на Твитеру, иако мање бројна, много више заинтересована за теме 
којима се РНИДС бави од фанова на Фејсбуку. Садржаји који на овим друштвеним мрежама 
привлаче највише пажње су комбинација едукације и забаве. Онлајн такмичења у којима људи 
гласају, деле своје предлоге и мотивишу друге на интеракцију такође дају одличне резултате и 
доприносе широј препознатљивости РНИДС-а.   

Анализе тржишта домена 

Агенција „Masmi“ је током октобра, за потребе РНИДС-а, спровела квалитативно истраживање о 
ставовима стручне јавности према различитим интернет доменима. Циљ квалитативних 
истраживања је да се шире сагледа и/или дубље разуме одређена појава. Таква истраживања 
се раде на малом узорку релевантних испитаника (бирају се они који су истакнути у својој 
области и хетерогени по професионалном усмерењу и профилу опште популације са којом 
комуницирају). Оваква истраживања, према својој дефиницији, не дозвољавају могућност 
генерализовања резултата са малог узорка на популацију, али исправна поставка узорка и 
начин формулисања питања могу допринети трансферабилности резултата на стручну јавност. 
Са друге стране, оваква истраживања управо пружају могућност да се сагледају мишљења 
утицајних појединаца који имају изражене стручне ставове („opinion leaders“), а који би се 
изгубили у масовном упросечивању квантитативних истраживања. 

Питања су била формулисана на тај начин да, поред свог мишљења, учесници заједнички 
дискутују и о општем ставу стручне јавности. Овакав приступ је имао вишеструке користи, с 
једне стране, добили смо увид у ставове стручне јавности према интернет доменима, што је 
веома важно, јер су интернет стручњаци „opinion leaders“ у својим заједницама и директно утичу 
на формирање ставова шире јавности, а са друге стране, добили смо посредни увид у 
перцепцију шире јавности. Тако смо без квантитативног истраживања на великом узорку опште 
популације, добили најрелевантније информације о ставовима шире јавности према интернет 
доменима од стручњака којима се шира јавност редовно обраћа. 

Искуства експерата који чине стручну јавност показују да су њихови клијенти већином слабо 
информисани, а понекад и неинволвирани у избор типа домена. По начину размишљања, мала и 
средња предузећа су сличнија приватним корисницима него великим предузећима, а велики део 
клијената чине мање компаније и физичка лица, који су углавном лаици у области. Они се 
углавном консултују са експертима пре финалног избора домена, тако да савети и препоруке 
експерата имају велики утицај на њихову одлуку.  
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Експерти су углавном неутрални према различитим типовима домена и ретко имају унапред 
дефинисане преференције; препорука одређеног типа домена се обликује у зависности од 
потреба конкретног клијента. У складу са тим, национални домени се генерално препоручују 
клијентима који послују или улазе на домаће тржиште, док се глобални и страни национални 
домени препоручују клијентима који су оријентисани на страна тржишта. Домен .RS се најчешће 
препоручује због SEO ефекта (позиционирања на претраживачима) и сматра се да доприноси 
томе да компанија буде перципирана као локална или као локално представништво неке 
компаније. Једина баријера за препоруку у случају националног домена јесте лошије рангирање 
на глобалном нивоу, у односу на глобалне домене.  

Клијенти (корисници домена), са друге стране, формирају личне преференције и аверзије према 
различитим типовима домена. Код њих постоји страх да ће њихов сајт бити слабо видљив или 
невидљив у претрагама из других земаља, ако користе национални домен. Поред тога, део 
корисника национални домен види као мање озбиљан/професионалан и мање “тренди” у односу 
на глобални домен, због чега код њих постоји бојазан да се исти атрибути могу пренети на имиџ 
њихове компаније, ако користе национални домен.  

Извори информисања о доменима су претежно онлајн и укључују домаће и стране 
специјализоване сајтове и форуме. Сајт rnids.rs је главни домаћи извор новости за националне 
домене и посебно правну регулативу која се односи на националне домене.  

Сматра се да би циљано оглашавање умерено едукативног карактера, усмерено ка различитим 
врстама бизнис корисника, могло да промени виђење и став који корисници тренутно имају 
према националним интернет доменима. У те сврхе пожељно је организовати едукативне 
догађаје, јавне трибине, предавања, као и догађаје забавног карактера. 

— 

Током овог квартала, сарадница за маркетинг и комуникације је спровела истраживање  о 
присуству домаћих предузећа на .RS домену, које показује да од 150 предузећа са највећом нето 
добити у 2013, њих 80,6% има регистрован .RS домен. Ситуација је нешто лошија код најбољих 
150 малих и средњих предузећа, од којих само 65,3% има регистрован .RS домен. Општи 
закључак је да су фирме у Србији генерално свесне важности .RS домена, али углавном 
региструју домене са називима предузећа, док слабо штите своје брендове и производе. 

— 

У четвртом кварталу, координатор регистрације назива домена и послова аналитике сачинио је 
аналитички преглед нивоа развоја .RS домена у поређењу са земљама Централне и Источне 
Европе. Преглед обухвата 15 земаља и састоји се из четири повезане тематске целине, које 
представљају четири показатеља развоја доменског тржишта: укупан број домена, раст укупног 
броја домена, вредност тржишта и цене домена, као и број овлашћених регистара. Сумирањем 
показатеља обрађених студијом може се закључити да Србија има добро постављене темеље 
тржишта националних домена, као и велики потенцијал у смислу раста. Позитиван дугогодишњи 
раст, избалансирана цена и либерална правила регистрације представљају стабилне темеље за 
будући развој тржишта. Ипак, евидентна је потреба за интензивним подизањем нивоа ИТ 
писмености, константним унапређењем ангажованости тржишних учесника и стварањем 
адекватних тржишних услова (усклађени законски и економски оквири које поштују сви 
учесници на тржишту). 

Крајем новембра направљене су две симулације нивоа финансијских средстава потребних за 
пројекат суфинансирања оглашавања овлашћених регистара у зависности од броја 
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регистрованих и обновљених домена. Једна симулација се бави предвиђањем количине 
средстава за наредне две године и природно се наслања на предикциони модел који се користи 
у Канцеларији, уз додату компоненту "Монте Карло симулације", ради свођења оптимистичке и 
песимистичке компоненте модела на јединствене вредности. Друга симулација се бави 
буџетирањем истих средстава за текућу годину. 

Крајем децембра започете су и припреме за ажурирање предикционог модела који се користи у 
Канцеларији у циљу пројектовања броја обновљених и нових .RS домена, као и новчане 
реализације. 

Односи са медијима 

Током четвртог квартала направљен је план за поделу рођенданских поклона новинарима и 
уредницима са којима РНИДС има посебно добру сарадњу. Поклони, који укључују брендиране 
аташе мапе, као и брендиране и персонализоване блокове и оловке, биће дељени током 2015. 
године. Током квартала израђене су мапе, набављене брендиране оловке и урађен дизајн 
блокова, као и наручена њихова штампа. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима  

У четвртом кварталу забележено је укупно 168 објава – 32 у штампаним медијима, 118 на 
Интернету, 14 на телевизији и три радијске објаве. Објаве су покривале углавном скуп „Интернет 
безбедност 3 у 1“, онлајн такмичење „Смисли домен и освоји геџет!“, као и вести о PayPal-у у 
којима се појављивао Слободан Марковић. 

Од представника РНИДС-а, у медијима су се најчешће појављивали Слободан Марковић (53 
пута), Жарко Кецић (7 пута) и Јелена Ожеговић (4 пута). 

Медијска анализа показује да је 64 различита медија писало о РНИДС-у – 18 штампаних медија, 
седам ТВ и радио станица и 39  интернет портала: 
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На основу анализе објава обухваћених електронским клипингом, највећи број објава забележен 
је у октобру, што је последица медијског интересовања за скуп „Интернет безбедност 3 у 1“, као 
и вести о PayPal-у у којима се помињао РНИДС. 

Медијска анализа показује да су скоро све медијске објаве (98%) биле планиране, док се у 72% 
објава РНИДС појављивао као примарна тема. 

   

Током четвртог квартала забележен је раст од 263,2% у броју објава и раст од 305% у 
вредностима објава, у поређењу са претходним кварталом. То је, између осталог, последица 
обновљене сарадње са PR агенцијом, после прекида до ког је дошло услед реализације 
Конкурса за квалификоване добављаче, али и јесењег скока који долази после летњег затишја. 
Међутим, забележен је и пад од 4% у броју објава и пад од 1% у вредностима објава, у односу на 
исти квартал 2013. године. Највећи број објава забележен је на интернет порталима (66% свих 
објава), али највећа вредност објава забележена је у електронским медијима, међу којима се 
истичу медији са националном покривеношћу (РТС 2, ТВ Пинк, Радио Београд 1 и Happy TV).  
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Вредност објава је представљена у односу 1:1 са вредношћу огласног простора у појединим 
медијима. 

Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије) је достављена Управном одбору као 
прилог овог извештаја. 

Од ауторских текстова током квартала су објављени „Зашто свако треба да има свој домен“ на 
порталу tracara.com, „Нови медији нису небезбедни сами по себи!!“ и текст Предрага Милићевића 
„Недовољна едукација о Интернету изазов и у будућности!“ на порталу „Маркетинг мрежа“, као и 
„Интернет домени штите бизнис, брендове и идеје“ Лазара Бошковића, у часопису „Бизнис и 
финансије“. 

Током квартала су реализоване изјаве и гостовања Слободана Марковића (ТВ Студио Б – 
„Београде, добро јутро“, РТС 2 – „Контекст 21“, Радио Београд 1 – „Ухвати дан“, НИН, Ал Џазира, 
Политика) и Јелене Ожеговић (TV Happy – „Јутарњи програм“, Радио Београд 1 – „Ухвати дан“ и 
„Таласање“), као и свих учесника скупа „Интернет безбедност 3 у 1“ у различитом саставу, на 
различитим медијима (РТС 2 – „еТВ“, ТВ Пинк – „Јутарњи програм“, TV Happy – „Телемастер“, 
Радио Београд 202 – „Лексикон 202“, TV Sky Plus, Интернет огледало – видео канал, итд). 

Међународна сарадња 

Службена путовања током периода 

Датум 
одржавања Скуп/Организација Место Делегирани учесник Датум 

путовања 

12-16. 10. ICANN 51 
Лос 

Анђелес 

Душан Стојичевић 

12-17. 10. Данко Јевтовић 

Слободан Марковић 
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15. 10. 
Скуп регистара из 

региона Загреб 

Владимир Алексић 

14-15. 10. 
Дејан Ђукић 

Александар Поповић 

Стефан Ковач 

27. 10. CENTR Security Даблин 
Александар 

Костадиновић 
26-28. 10. 

7-9. 11. Webiz 2.0 Суботица Предраг Милићевић 7-9. 11. 

1-3. 12. IGF MAG Женева Слободан Марковић 30. 11–4. 12. 

5. 12. Domain Forum Софија Душан Стојичевић 4-5. 12. 

ICANN 51 – од 12. до 17. октобра 2014, Лос Анђелес, САД 

Испред РНИДС-а, овом скупу су присуствовали председник УО Душан Стојичевић, директор 
Данко Јевтовић и саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом Слободан 
Марковић. Извештај Делегације са скупа доставио је шеф Делегације Душан Стојичевић. Највећа 
пажња скупа је била посвећена питањима IANA транзиције. Делегација је била активна у раду 
ccNSO тела, а одржано је и више директних састанака са представницима ICANN-a у вези са 
подршком коју РНИДС може да пружи ради побољшања регионалне сарадње и подизања 
профила ДИДС-а, као нашег главног годишњег скупа. После дуже времена, Србија је добила 
представника у Government Advisory Committee ICANN-а, у који је именован Сава Савић, 
помоћник министра за трговину, туризам и телекомуникације. 

Скуп регистара из региона – 15. октобар 2014, Загреб, Хрватска 

Испред РНИДС-а, овом скупу је присуствовао члан УО Владимир Алексић, а из Канцеларије 
Александар Поповић, Стефан Ковач и Дејан Ђукић. 

Идеја за одржавањем повремених радних састанака, на оперативним нивоу регистара, родила 
се у разговору са колегама из региона, који је вођен на CENTR Jamboree скупу у Паризу, 
средином године. Замисао је да се састанци одржавају барем једном годишње. На позив колега 
из CARNet-а, први у низу одржан је у Загребу. Присуствовали су и представници црногорског и 
словеначког регистра. 

Радни део састојао се из презентација и активних дискусија о темама са којима се скоро сваки 
од регистра суочава. Уводна презентација била је посвећена општим подацима о CARNet-у и 
регистру домена који у оквиру њега функционише. Занимљиву презентацију одржао је 
представник националног CERT-а, који функционише у оквиру CARNet-a. Овај центар се брине о 
праћењу и очувању безбедности јавних информатичких мрежа у Хрватској, а основан је 2008. 
године, на основу „Закона о информацијској сигурности са функцијом очувања сигурности 
јавних информатичких сустава у Републици Хрватској“. На иницијативу представника РНИДС-а, 
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један део дискусије био је посвећен питањима заштите података о личности, форми пристанка 
регистраната за обраду података и рока чувања ових података.  

РНИДС је предложио да се национални регистри из региона окупе у оквиру конференције ДИДС, 
марта 2015. 

Састанак CENTR Secur8 – 27. октобар 2014, Даблин, Ирска 

Крајем октобра, систем администратор Александар Костадиновић присуствовао је CENTR-овој 
радионици о безбедности „Secur8“ који је одржан у Даблину. Поред предавања која су одржали 
чланови других националних регистара, вредно помена је било предавање гостујућег предавача 
Рахима Џина на тему покушаја изједначавања снага у борби између хакера и стручњака који 
штите информационе системе. Такође, вођена је дискусија о условима које је потребно 
обезбедити како би заживела електронска листа за размену информација о проблемима и 
критичним/кризним ситуацијама које се дешавају националним регистрима, са циљем 
међусобног информисања и учења. Уз предавања и дискусију, састанак је искоришћен и за 
размену мишљења и идеја са колегама из осталих националних регистара. 

Webiz 2.0 –од 7. до 9. новембра 2014, Суботица 

РНИДС је подржао Webiz програм пословне едукације, која је одржана од 7. до 9. новембра у 
Суботици. Око 120 представника малих и средњих предузећа и других привредних субјеката, 
присуствовало је едукацији на теме коришћења Интернета у пословању. Предраг Милићевић, 
руководилац Сектора за развој пословања и маркетинг, је овом приликом одржао предавање 
„Webrending“ на тему брендирања на Интернету, у коме је нагласио важност и улогу назива 
домена. 

IGF MAG Meeting –од 1. до 3. децембра 2014, Женева, Швајцарска 

Слободан Марковић, саветник директора РНИДС-а за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, изабран је за члана Мултиактерске саветодавне групе (Multistakeholder Advisory 
Group - MAG), која саветује генералног секретара Уједињених нација о програму и распореду 
Форума о управљању Интернетом (Internet Governance Forum - IGF). Процес припреме наредног 
IGF-a почео је јавним консултацијама и састанком MAG-a, који су одржани од 1. до 3. 12. 2014. у 
седишту Међународне уније за телекомуникације у Женеви. Слободан Марковић присуствовао је 
овом скупу, а трошкове пута и боравка покриле су УН. 

Организација међународних скупова 

Заједно са удружењем европских националних интернет регистара (CENTR), РНИДС је 27. и 28. 
новембра, организовао 15. CENTR-ову маркетиншку радионицу, која је окупила 34 представника 
из 21 регистра, првенствено из Европе. Кроз дискусије, интерактивне презентације и 
умрежавање, учесници су делили искуства на теме промотивних кампања, изградње бренда, 
изазова у развоју тржишта и најновијим трендовима у свакој од земаља. Овом приликом 
презентације су одржали директор РНИДС-а и сарадница за маркетинг и комуникације, као и 
стручњак за маркетинг Војислав Жанетић, који је привукао посебну пажњу учесника радионице. 
Организација целог догађаја је, од стране учесника, оцењена као врло успешна. 
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У склопу припрема за Конференцију ДИДС 2015, током четвртог квартала, Канцеларија је 
припремила и послала персонализоване позиве за учешће на Конференцији иностраним 
гостима и предавачима. 

Остало 

Током октобра месеца, РНИДС се укључио у истраживање CENTR-а на тему односа националних 
регистара и држава. Резултати овог истраживања представљени су на састанку ICANN-а у Лос 
Анђелесу, САД. la51.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/presentation-cctlds-national-
legislation-15oct14-en.pdf 

Крајем децембра, саветник за ИКТ политику и односе са интернет заједницом предложио је да 
једна од тема Европског дијалога о управљању интернетом (EuroDIG 2015) буде универзална 
прихватљивост IDN домена, односно обезбеђивање што шире апликативне подршке за IDN 
домене у најпопуларнијим интернет апликацијама и сервисима (попут апликација и веб сервиса 
за е-пошту и слично). 

Саветница директора Мирјана Тасић је учествовала у раду две радне групе организоване при 
различитим пројектима у ICANN заједници. Прва Cross-Community Working Group on Use of 
Country/Territory Names as TLDs треба да састави предлог о начину коришћења назива држава и 
територија као TLD. Друга радна група има назив Ћирилички панел (Cyrillic Panel) у оквиру Root 
zone LGR project. Ћирилички панел треба да дефинише скуп ћириличких слова који ће бити у 
употреби при креирању IDN TLD назива, као и евентуалне варијанте и коришћење варијанти. 
CWG on Country/Territory Names је саставила свој коментар у току јавне расправе на документ 
који је припремила GAC WG on Geographic names на тему заштите географских назива у новим 
gTLD доменским просторима - The protection of geographic names in the new gTLDs process. 

Александар Поповић је почетком децембра 2014. изабран за члана Радне групе за стратешко и 
оперативно планирање при ccNSO (ccNSO Strategic and Operational Planning Working Group). 
Тренутно ова радна група броји 16 чланова. Реч је о кључној групи у оквиру ccNSO, чији је 
основни задатак да организује и координише учешће ccNSO заједнице у процесима стратешког 
и оперативног планирања у ICANN-у. Кључна активност крајем 2014. је била припрема нацрта 
коментара на предлог Оперативног плана ICANN -а за период 2016-2020. 

http://la51.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/presentation-cctlds-national-legislation-15oct14-en.pdf
http://la51.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/presentation-cctlds-national-legislation-15oct14-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Root+Zone+LGR+Project
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Root+Zone+LGR+Project
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
http://ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm
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Пословање Канцеларије 

Ефикасност и ефективност пословања 

Увођење стандарда у пословање 

У овом периоду значајна пажња је посвећена даљем раду на припреми документације за 
набавку DMS-а и пратећих функционалности (управљање пројектима, helpdesk, service desk, 
CRM, финансије итд). Са изабраним консултантом је интензивиран рад на изради 
функционалних захтева по дефинисаним сегментима, како би се што пре припремио јавни позив 
за набавку адекватног софтвера. 

У овом кварталу се са успехом примењује нови Организациони оквир РНИДС-а, са којим је 
усклађен читав низ пратећих докумената (извештаји, финансијски план и слично). О овом оквиру 
је било више речи у претходном кварталном извештају. 

Примена ИКТ у пословању 

Након периода тестирања, завршена је миграција са старог сервера за електронску пошту на 
нови сервер. Процес миграције је извршен током једног од викенда у новембру и трајао је више 
од 36 сати због количине података која је пребацивана. Разлози миграције су функционалности 
нове верзије серверског софтвера и повећање простора за корисничке податке на новој 
виртуелној машини. 

Ангажовање професионалних услуга 

Осим рачуноводствених и ревизорских услуга, у овом периоду су од пружалаца тзв. 
професионалних услуга ангажовани преводиоци (ради превођења "РНИДС вести" и Годишњег 
извештаја), a у мањој мери је било потребе и за другим професионалним услугама.  

Правни послови 

За редовну седницу Конференције суоснивача припремљене су измене и допуне Статута 
РНИДС-а, које се односе на радне односе. Потреба за овим изменама настала је након 
последњих новела Закона о раду. Предложеним изменама утврђена је надлежност за доношење 
Правилника о раду, а предвиђено је да општи акт који уређује права, обавезе и одговорности из 
радних односа доноси директор, уз сагласност Управног одбора. Права, обавезе и одговорности 
директора утврђује Управни одбор. Поред тога, предложено је да директор може да буде 
ангажован и по основу уговора на одређено време, при чему Управни одбор одлучује коју ће 
врсту уговора закључити са директором у сваком посебном случају. Потреба за оваквом 
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изменом настала је услед редакције закона, којом накнада директора који није у радном односу 
нема карактер зараде, чиме су повећани издаци на име пореза и доприноса. Све предложене 
измене Статута усвојене су на седници Конференције одржаној 13. 12. 2014. 

Директор је донео нови Правилник о оцењивању рада запослених, заснован на новом 
Организационом оквиру. У његовој изради учествовали су директор, руководиоци Сектора за 
финансије и Сектора за опште и правне послове. Новим правилником су детаљније и прецизније 
дефинисани послови и начин оцењивања запослених. 

Руководилац Сектора за опште и правне послове пружао је административну подршку Комисији 
за набавку софтвера за регистрацију назива домена. Ова комисија је завршила свој рад у првој 
половини децембра, а директор је 13. 12. 2014. прихватио извештај о раду Комисије . Пошто су 
спроведени преговори са најбоље рангираним понуђачем, "IT Biz Solutions", а потом и усаглашен 
текст уговора, Управни одбор је на седници од 23. и 24. 12. 2014. дао сагласност за потписивање 
уговора. 

У оквиру редовних активности, руководилац Сектора за опште и правне послове обавио је 
анализу и сачинио више уговора за чију су реализацију задужени други сектори. Неки од њих се 
односе на услуге хостинга, реализацију пројекта „Смисли домен и освоји геџет“, имплементацију 
DNSSEC-а, израду Студије оперативног рада DNS сервиса и препорука за оптимално 
конфигурисање, суфинансирање оглашавања овлашћених регистара и др. 

Рачуноводство и ревизија 

У претходном кварталу екипа екстерног ревизора обавила је теренски посао и сачинила 
Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину, који је презентован на седници УО. 
Као што је приказано у извештају за претходни квартал, мишљење ревизора је било позитивно 
тј. указало је да финансијски извештаји РНИДС-а, по свим материјално значајним питањима, 
приказују истинито и објективно финансијски положај Фондације на дан 31. 12. 2013, као и 
резултате пословања за 2013. годину, у складу са важећим рачуноводственим прописима. Овај 
извештај био је једна тема редовне седнице Конференције суоснивача, одржане у децембру 
2014. године. 

У последњем кварталу нарочито је био интензивиран теренски рад тима интерне ревизије. У 
вези с тим, забележен је значајан обим ангажовања запослених, углавном из Сектора за 
финансије и Сектора за опште и правне послове, али и других запослених, како би се у што 
краћем року и на што квалитетнији начин изашло у сусрет захтевима ревизорског тима. 

Теренска контрола интерне ревизије започела је рад почетком октобра, да би крајем новембра 
била испоручена финална верзија ревизорског извештаја. Предмет анализе био је преостали 
део 2013. године, који није био обухваћен претходним извештајем (1. 10 – 31. 10. 2013) чиме је 
комплетиран извештај за 2013. Такође, у посебном документу, обухваћена је и прва половина 
2014. године (1. 1 – 30. 6). Предмет провере била је усклађеност Правилника о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама са постојећим позитивним прописима, функционисање 
процедура набавке добара и услуга, токови улазне документације, као и функционисање 
процедура које се односе на службена путовања. Мишљење у случају оба извештаја је било 
позитивно, односно  оцене функционисања интерних контрола по свим параметрима су 
задовољавајуће.  
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Извештај интерног ревизора разматран је на седници Управног одбора, а његови основни 
елементи представљени су и на децембарској седници Конференције суоснивача. 

У последњем кварталу значајно време је посвећено изради предлога новог Правилника о 
рачуноводству и рачуноводственим политикама, према роковима из Закона о рачуноводству, 
донетим у 2013. Овај документ усвојен је на последњој седници УО у 2014. години, а 
примењиваће се на финансијске извештаје који се односе на период од 1. 1. 2014.  

Сви текући рачуноводствени послови обављани су редовно и благовремено током четвртог 
квартала, без обзира на повећан обим посла услед ревизија. 

Финансије 

Крајем новембра, а нарочито у децембру, интензивиран је рад на припреми предлога 
Финансијског плана за 2015. годину. Канцеларија је припремила нови буџетски оквир, у складу 
са Организационим оквиром РНИДС-а. Класа 1 су приливи, а класе 2-5 су одливи: Развој 
регистра и тржишта домена, Пословна изврсност и рад Канцеларије, Организациони развој 
Фондације и Подршка развоју Интернета у Србији. Овакав модел Финансијског плана омогућава 
планирање и извештавање према структури циљева из Организационог оквира. Финансијски 
план је усвојен 202. седници Управног одбора, 24. 12. 2014, након обимне и конструктивне 
дискусије. Реч је о развојном плану, имајући у виду обим потребних инвестиција у току 2015. 
године. Посебно је интересантно то што је Финансијски план први пут израђен по новом 
буџетском оквиру који је усклађен са структуром Организационог оквира. Управни одбор је 
одлучио да током првог квартала 2015. изврши анализу усвојеног Финансијског плана 
поређењем са анализом планова и реализација из претходних година, структуираних према 
новом буџетском оквиру, као и да изврши евентуални ребаланс нарочито за потребе SIRT-a. 

На аукцији Управе за трезор Министарства финансија Србије, која је одржана 29. 12. 2014, 
РНИДС је купио 36 државних записа деноминираних у еврима, номиналне вредности од 1.000 
евра (укупно 36.000 евра). Трансакција је обављена преко брокера Војвођанске банке. 
Дисконтна цена је 974,88 евра, уз дисконтну стопу од 2,5%. Реч је о стопи која је тренутно 
конкурентнија у поређењу са приносима који се нуде на орочења код пословних банака у Србији, 
уз поштовање принципа што сигурнијих пласмана. 

Редовно је праћена и ситуација на банкарском тржишту, те је у складу са истом извршено 
реорочења средстава чије је орочење истекло у протеклом кварталу. 

Набавке 

Најзначајнија набавка у последњем кварталу 2014. била је везана за коначни завршетак 
процеса набавке извођача новог софтвера за регистрацију домена. О томе је било речи у 
претходном делу документа, а овде је потребно истаћи да је изабраном извођачу исплаћен 
аванс у износу од 20% вредности посла, за шта су прибављена одговарајућа средства 
обезбеђења, сагласно одредбама уговора. 

Током овог квартала је реализован и већи број набавки, које су (Правилником о поступку 
вођења набавки) класификоване као набавке по поступку директне погодбе, набавке од 
квалификованих добављача или набавке мале вредности. Од овог квартала уведена је пракса 
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по којој Канцеларија расписује позив за прикупљање понуда за набавке мале вредности, иако то 
није обавеза по Правилнику. Ови позиви објављују се на сајту РНИДС-а у секцији "Огласи, 
тендери и конкурси": rnids.rs/cir/огласи,-тендери-и-конкурси  

Применом нове праксе за набавке мале вредности, током четвртог квартала реализоване су 
набавке канцеларијских столица, мрежног уређаја L2-Switch, cloud хостинг услуга и набавка 
софтвера за надзор мрежне и серверске инфраструктуре. Од значајнијих набавки реализована 
је и набавка услуге израде микро сајта, Фејсбук апликације и поклон геџета за акцију  „Смисли 
домен и освоји геџет“, као и набавка услуге истраживања тржишта. 

У трећем кварталу  квалификовано је пет добављача за услуге маркетинга и PR-а, са којима 
Канцеларија има овлашћења да ради до нивоа средстава одобрених буџетом и Правилником о 
поступку вођења набавки. Са појединим добављачима закључени су уговори о сталном 
„паушалном“ ангажману. У складу са Правилником, Канцеларија је израдила квартални извештај 
за Управни одбор о финансијском обиму посла са свим квалификованим добављачима. 

Редовни и општи послови 

И током овог квартала су обављани редовни послови на уобичајени начин, укључујући 
скенирање и архивирање документацију, редовно одржавање канцеларије и друго. 

Опремање и уређивање канцеларија и простора 

Током четвртог квартала започета је набавка канцеларијских радних столица. У ту сврху 
објављен је јавни позив за подношење понуда и набављен део потребног броја столица. 
Набавка преосталог дела планирана је за 2015. 

Крајем децембра истекао је уговор на основу кога је изнајмљиван централни канцеларијски 
уређај за фотокопирање, штампање и скенирање. Потписан је уговор са новим добављачем, уз 
значајно ниже трошкове и краћу уговорну обавезу, и почео је тестни период за нови уређај. Нови 
уређај се иницијално показао као значајно унапређење. 
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Подршка раду Фондације 

Јавност рада 

Сајт Фондације – рнидс.срб/rnids.rs 

Током четвртог квартала настављене су активности на изради и дизајну новог веб сајта 
Фондације – рнидс.срб/rnids.rs. Коначни дизајн сајта је усаглашен на састанку са 
представницима добављача, привредног друштва "Мрежни системи" и њиховим дизајнером. 
Током овог усаглашавања је разматран већи број оцпија како би се нашло решење које 
обједињује модерни изглед, пуну финкионалсност и лако сналажење посетиоца сајта.Том 
приликом размотрени су и други детаљи у вези са предстојећим радом на примени дизајна и 
даљим корацима. 

У оквиру редовних активности, на званичном веб сајту РНИДС-а, током квартала је објављено 
19 вести о организованим догађајима, конференцијама, међународним скуповима и наступима 
председника Управног одбора и председника Конференције суоснивача.  

У претходном кварталу сајт rnids.rs имао је укупно око 95.700 прегледаних страница, од којих је 
WHOIS сервис забележио око 35.500 посета. Поред насловне и WHOIS-а, највише прегледа су 
забележиле странице „Регистрација домена“ и "Списак овлашћених регистара".  

rnids.rs октобар  новембар децембар УКУПНО  

Брoj посета 11.634 10.447 9.824 31.905 

Број појединачних посетилаца 7.904 7.081 6.512 20.125 

Просечно трајање посете 00:02:55 00:02:42 00:02:53 00:02:50 

Bounce rate 39.38% 38,57% 36,94% 38,36% 

Подршка органима и телима Фондације 

Подршка Управном одбору 

Током четвртог квартала одржано је десет седница Управног одбора, од чега једна електронска. 
Сектор за опште и правне послове пружао је редовну стручну и административну подршку овом 
телу, која се огледала у припреми нацрта аката, изради записника, стручној подршци у раду на 
седницама, изради и објављивању донетих аката. 
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Подршка Конференцији суоснивача 

Редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а одржана је 13. децембра 2014. у 
београдском хотелу "Москва", уз присуство 38 овлашћених представника суоснивача. 
Представници суоснивача РНИДС-а су, након дискусије, усвојили извештај екстерног ревизора, 
као и измене у допуне Статута, Општих услова регистрације и Пословника о раду Конференције 
суоснивача. Интересантна новина, која је наишла на одобравање свих присутних, јесте увођење 
електронских седница Конференције, чиме је добијена могућност ефикаснијег рада. 
Представници суоснивача информисани су о Плану и програму рада РНИДС-а за 2015. годину, 
Стратегији РНИДС-а за период 2015-2020. и раду интерне ревизије. На седници су представљени 
споразуми о сарадњи са црногорским националним регистром „ДоМЕн“, као и са Дирекцијом за 
електронску управу Републике Србије. 

Одмах након седнице Конференције суоснивача, одржана је и јавна, јубиларна 200. седница 
Управног одбора РНИДС-а, на којој су представници суоснивача имали прилике да директно 
поставе питања на све теме од значаја за рад РНИДС-а и развој домаће интернет заједнице. 

Рад са суоснивачима 

У овом кварталу Управни одбор је донео одлуку о пријему суоснивача привредних друштава 
„SOX“ доо и „Конект“ доо. Привредном друштву „Конект“ доо је претходно престао статус 
суоснивача услед необнављања годишње накнаде, али је убрзо након тога доставио нову 
приступницу и уплатио годишњу накнаду. Поред тога, констатован је престанак статуса 
суоснивача привредном друштву „Аполо“ доо. 

Током новембра месеца Канцеларија је успоставила контакт са компанијом "Теленор", која је 
крајем децембра ушла у процес приступања Фондацији у статусу суоснивача. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

РНИДС је крајем јуна покренуо поступак ажурирања података о збиркама података РНИДС-а, 
које се воде у Централном регистру збирки података о личности Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности, сагласно Закону о заштити података о личности. 
У склопу овог процеса, Служба Повереника скренула је пажњу да је потребно раздвојити 
тренутно пријављену збирку на две посебне (збирку података о запосленима и збирку података 
о регистрантима) и истовремено извршити ажурирање података. Такође, расправљено је и 
питање обраде података о ЈМБГ-у и историјских података о контактима за домене. По договору 
са службом Повереника, РНИДС је преузео задатак да прибави и презентује Служби Повереника 
искуства других националних регистара у погледу поступања са подацима о личности. РНИДС 
је, у сарадњи са Секретаријатом CENTR-а, током септембра месеца спровео анкету, чији 
резултати су презентовани Служби Повереника током октобра. На крају, закључено је да РНИДС 
у писаном облику пошаље Служби Повереника објашњење разлога за прикупљање, метода 
заштите и поступања са подацима о личности. Канцеларија је сачинила нацрт одговора, који је, 
након усвајања на седници Управног одбора, почетком децембра упућен Служби Повереника, а 
непосредна комуникација ће бити настављена након новогодишњих празника. 

Током новембра остварена је сарадња са Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација, поводом организације треће годишње конференције "Интернет дијалог 
Србије" (ИДС). Овај догађај одржан је 18. новембра 2014. у малој сали Дома Народне скупштине 
Републике Србије. На другој пленарној сесији, на тему „Нове технологије и употреба Интернета“, 
коју је модерирао помоћник министра Сава Савић, поред осталих панелиста из МТТТ-а, РАТЕЛ-а, 
Привредне коморе Србије, Дирекције за електронску управу и Пиратске партије, је испред 
РНИДС учествовао и Душан Стојичевић, председник УО. Он се захвалио Влади Србије, на 
укључивању невладиних организација у преговоре око приступања ЕУ, што нису урадиле многе 
друге земље. Стојичевић је истакао да Европска комисија, није нашла ниједан проблем у сфери 
управљања интернет доменима у Србији, приликом скрининга за поглавље 10 (информационо 
друштво и медији). Такође, Стојичевић је скренуо пажњу на важност примене IPv6 протокола, 
који је РНИДС омогућио за .RS домене пре две године, и изнео да РНИДС већ обавља неке 
послове у вези са безбедношћу националних домена, а најавио је и формирање посебног тела 
(SIRT-a) за подручје националних домена, током 2015. године. 

Представници РНИДС-а учествовали су током октобра на скупу о развоју ИКТ сектора у 
организацији Привредне коморе Србије и Министарства привреде, где су изнели предлоге у вези 
са употребом националних домена и развојем е-Пословања. Такође, у децембру су 
представници РНИДС-а присуствовали представљању Нацрта Стратегије развоја е-Управе, као 
и јавној расправи поводом истог документа у организацији Друштва за информатику Србије. 
Том приликом изнети су предлози за унапређење Стратегије у смислу веће употребе .УПР.СРБ 
домена, као и израде плана миграције државних институција на IPv6 протокол, у чему је РНИДС 
спреман да пружи подршку. 

На молбу колега из Министарства финансија, саветник за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом дао је своје мишљење о коришћењу рачуна у електронском облику. Званично 
мишљење Министарства финансија на ову тему, објављено током новембра, коначно је 
разрешило недоумице у погледу коришћења е-рачуна и уклонило препреке њиховом ширем 
прихватању. 
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Крајем новембра делегација РНИДС-а је посетила Управу за заједничке послове републичких 
органа, која управља делегираним .GOV.RS и .УПР.СРБ доменима. На овом састанку договорена 
је конкретна сарадња у вези са: регистрацијом домена за потребе правосуђа, унапређењем 
заштите домена од великог значаја за државу, успостављањем WHOIS сервиса за државне 
домене и увођењем новог софтвера за управљање доменима како у РНИДС-у, тако и УЗЗПРО-у 
током 2015. године. 

Односи са интернет заједницом 

Током октобра одржан је састанак у „хабу“ за ИТ предузетнике „Поткровље” на тему сарадње 
РНИДС-а и удружења SEE ICT. 

Током децембра одржан је састанак са Зораном Живковићем, председником Удружења за 
информациону безбедност, на коме је било речи о успостављању центра за одговоре на 
безбедносне инциденте у области ИКТ, као и о унапређењу сарадње две организације. 

Програми едукације 

РНИДС је подржао "Webiz" програм пословне едукације, који је одржан од 7. до 9. новембра у 
Суботици. Око 120 представника малих и средњих предузећа и осталих  правних лица, 
присуствовало је едукацији о коришћења Интернета у пословању. Руководилац Сектора за 
развој пословања и маркетинг овом приликом је одржао предавање „Webrending“ на тему 
брендирања на Интернету, у коме је нагласио важност и улогу назива домена. 

Дана 14. 11. 2014. на ЕТФ-у је одржано предавање „Сајбер безбедност у Србији“ у организацији 
РНИДС-а и Студентске уније ЕТФ-а (СУЕТФ). Око 80 посетилаца разговарало је са домаћим ИКТ 
стручњацима (Бошком Радивојевићем из привредног друштва "Mainstream", Луком Герзићем из 
"Gerzic & Associates" и Јованом Шикањом из "Лимунда") о највећим изазовима на пољу сајбер 
безбедности у Србији и свету. Предавање је наишло на добар одзив студената, након чега су 
уследили позиви да се слична предавања одрже и на Факултету организационих наука и 
Факултету безбедности.  

Организација и суорганизација скупова 

Дана 29. 10. 2014. у Музеју науке и технике одржана је панел дискусија под називом „Интернет 
безбедност 3 у 1“, поводом Европског месеца сајбер безбедности (European Cyber Security 
Month). Тим поводом, од компаније „Gerzić & Associates“ наручено је истраживање о стању 
безбедности домаћих интернет домена, које је представљено на скупу. Различите аспекте сајбер 
безбедности у својим излагањима осветлили су: Јасмина Мешић, координаторка словеначког 
националног програма едукације "Сигурни на Интернету" при ARNES SI-CERT-у, Жарко Кецић, 
руководилац Сектора за ИКТ услуге РНИДС-а, Бранислав Веселиновић, главни инспектор у 
Одељењу за високотехнолошки криминал МУП-а, Лука Герзић и Милош Марчета из компаније 
"Gerzić & Associates", Николина Љепава, психолог и предавач на Факултету за медије и 
комуникације, Лазар Бошковић, директор агенције „АгитПРОП", Милоје Секулић, сувласник и е-
PR у агенцији „Homepage”, Бошко Радивојевић, директор компаније „Mainstream” Јован Шикања, 
администратор за безбедност компаније "Лимундо" и Владимир Маринков из адвокатске 
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канцеларије "Губерина–Маринков". Дискусију је модерирао Слободан Марковић, саветник за 
ИКТ политике и односе са интернет заједницом РНИДС-а. Дискусији је присуствовало око 40 
заинтересованих и 24 представника различитих медија. 

Саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом током октобра је организовао и 
водио сесију о е-Пословању на конференцији „Слобода и реформе” Либералног клуба „Либек”, а 
током новембра је говорио на тему дигиталне економије на скупу у организацији Британске 
амбасаде. 

Дана 24. 11. 2014. РНИДС је организовао неформално окупљање 40 представника домаће 
интернет заједнице на SmisliDomenUp-у, одржаном ради промоције почетка такмичења „Смисли 
домен и освоји геџет“. На иницијативу агенције „Homepage“, наше окупљање су посетили Niall 
Horgan и Scott Thwaites, партнер менаџери Твитера за Европу, Блиски исток и Африку, а са њима 
су овом приликом  размењени контакти и успостављена комуникација. Успешан завршетак 
„Смисли домен и освоји геџет“ такмичења обележен је 26. децембра, када су добитницима 
уручене награде током неформалног дружења са представницима интернет заједнице и медија. 

Током децембра, запослени у Сектору за развој пословања и маркетинг одржали су састанак са 
Иваном Парчетић-Митић, уредницом и оснивачем портала "Маркетинг мрежа". Овом приликом 
је договорено да РНИДС подржи организацију Конференције „Изазов“ у фебруару 2015. 

Управљање Интернетом 

Слободан Марковић, саветник директора РНИДС-а за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, изабран је за члана Мултиактерске саветодавне групе (Multistakeholder Advisory 
Group - MAG), која саветује генералног секретара Уједињених нација о програму и распореду 
Форума о управљању Интернетом (Internet Governance Forum - IGF). Ова информација објављена 
је на сајту УН 12. 11. 2015. un.org/press/en/2014/pi2104.doc.htm 

MAG се састоји од 55 чланова, који су представници држава, приватног сектора, цивилног 
друштва, академске заједнице и организација које управљају техничком инфраструктуром 
Интернета. Процес припреме наредног IGF-a, заказаног за новембар 2015. у бразилском граду 
Јоао Pesaoa, почео је 3. 12. 2014,  јавним консултацијама и састанком MAG-a у седишту 
Међународне уније за телекомуникације у Женеви. Припрема IGF 2015. наставиће се 
консултацијама унутар MAG-а, али и кроз дијалог са широм интернет заједницом. Сви 
заинтересовани могу да прате овај процес и укључе се у њега путем сајта intgovforum.org, као и 
учешћем у низу регионалних IGF скупова, попут Европског дијалога о управљању Интернетом – 
EuroDIG, у Софији, почетком јуна 2015. Трошкове путовања и боравка на састанцима MAG-a 
сносе Уједињене нације. 

IGF је главни глобални форум за дискусију о јавним политикама у вези са Интернетом, који, 
почев од 2005, једном годишње сазива генерални секретар УН. Створен је на Светском самиту о 
информационом друштву (WSIS) 2005. као резултат компромиса између концепта управљања 
Интернетом од стране држава, са једне стране, и приватног сектора, са друге стране. IGF не 
усаглашава резолуције и не доноси обавезујуће одлуке, већ са различитих позиција осветљава 
теме од значаја за управљање Интернетом, доприносећи тако повећању разумевања између 
различитих актера и стварајући основу за одлуке које усвајају друге институције, као што су 
ICANN, ITU или WIPO. 

http://www.un.org/press/en/2014/pi2104.doc.htm
http://www.intgovforum.org/
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RSNOG 

Скуп о увођењу IPv6 протокола у Србији, коју је РНИДС организовао јуна 2014. године, окупио је 
представнике свих највећих домаћих оператора. На овом скупу, поред осталог, представљена је 
идеја о формирању Групе мрежних оператора Србије (RS Network Operators Group), као отворене 
заједнице окупљене око заједничког интереса побољшања квалитета, перформанси, 
стабилности и сигурности интернет мрежа и услуга у Србији. У периоду након скупа, Управни 
одбор РНИДС-а разматрао је и усвојио одлуку о подршци RSNOG заједници. Ова подршка 
обухвата администрирање е-листе и веб сајта, као и подршку будућим активностима RSNOG 
заједнице, усмереним на размену идеја, знања и најбољих пракси између мрежних стручњака у 
Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и свету. 

У децембру је покренута електронска листа RSNOG заједнице, посвећена дискусији о техничким 
питањима од значаја за функционисање домаћих интернет мрежа. На листи се тренутно налазе 
представници телекомуникационих оператора и интернет провајдера (Телеком Србија, Теленор, 
VIP Mobile, Орион телеком, ИКОМ, Радијус вектор, AVcom, ЕУнет, Беотел), хостинг провајдера 
(AdriaHost, Mainstream), као и представници Serbia Open eXchange (SOX) и Академске мреже 
Србије, а листа је отворена за све мрежне администраторе у Србији. 
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Финансијски извештаји 

Периодични извештаји (Биланс стања и Биланс успеха) нису дати у овом извештају, што је 
уобичајена пракса за периодичне извештаје који се односе на последњи период у години. Због 
рокова израде Завршног рачуна за претходну пословну годину није могуће његово 
инкорпорирање у овај периодични извештај о раду. Биланс стања на дан 31. 12. је исти за 
Годишњи и за Квартални извештај. Коначни финансијски извештаји ће бити предати надлежним 
државним органима и укључени у Годишњи извештај Канцеларије за претходну годину. 

Реализација финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 
2014. и одговарајуће поређење са планираним вредностима. Детаљни приказ може се видети у 
следећој табели: 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 
Преостало 

Проценат 

реализације 

А Приливи 113.030.454 116.075.905      -3.045.451      102,7% 

1 Пословни приливи 110.633.454 113.370.542      -2.737.088      102,5% 

1.1 Аванси за домене 109.877.454 112.681.542      -2.804.088      102,6% 

1.2 Годишње накнаде суоснивача 744.000 672.000      72.000      90,3% 

1.3 Провера оспособљености 12.000 12.000      0      100,0% 

1.4 Остали пословни приливи 0 5.000      -5.000       

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 2.397.000 2.705.363      -308.363      112,9% 

3.1 Камате на орочена средства у банкама 2.025.000 1.879.097      145.903      92,8% 

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 372.000 826.266      -454.266      222,1% 

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 123.584.570 109.964.059      13.620.511      89,0% 

4 Унапређење основне функције 17.940.328 13.473.744      4.466.584      75,1% 

4.1 Унапређење софтвера за регистрацију 
домена 3.805.135 3.069.414      735.721      80,7% 

4.2 Увођење DNSSEC-а 851.250 462.000      389.250      54,3% 

4.3 Увођење IPv6 67.280 4.302      62.978      6,4% 

4.4 Опрема 2.692.000 498.749      2.193.251      18,5% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 
Преостало 

Проценат 

реализације 

4.5 Раздвајање јавних сервиса 236.400 136.214      100.186      57,6% 

4.6 Техничка подршка 6.324.603 6.276.702      47.901      99,2% 

4.7 Интернет услуге 1.140.000 1.027.656      112.344      90,1% 

4.8 Систем за управљање пословањем 589.500 240.000      349.500      40,7% 

4.9 Безбедност информација и континуитет 
пословања 242.000 184.222      57.778      76,1% 

4.10 Софтверске  лиценце 1.641.160 1.574.484      66.676      95,9% 

4.11 Унапређење DNS система 351.000 0      351.000      0,0% 

5 Развој пословања 15.326.080 13.048.365      2.277.715      85,1% 

5.1 Односи са јавношћу 7.691.360 5.695.878      1.995.482      74,1% 

5.2 Маркетинг 6.334.320 6.301.981      32.339      99,5% 

5.3 Развој пословања 1.252.000 1.028.345      223.655      82,1% 

5.4 Остало 48.400 22.160      26.240      45,8% 

6 Финансирање пројеката од значаја 7.055.070 4.415.946      2.639.124      62,6% 

6.1 Суфинансирање пројеката 415.500 0      415.500      0,0% 

6.2 Подршка овлашћеним регистрима 300.000 118.764      181.236      39,6% 

6.3 Друштвено корисне активности 4.660.000 2.995.027      1.664.973      64,3% 

6.4 Спонзорства 828.000 807.028      20.972      97,5% 

6.5 Стипендије за радове на факултетима 120.000 0      120.000      0,0% 

6.6 Радионице у организацији РНИДС-а 497.570 495.127      2.443      99,5% 

6.7 Антиспам пројекти 0 0      0       

6.8 Интернет власник, подстанар и 
бескућник 84.000 0      84.000      0,0% 

6.9 Интернет управљање 100.000 0      100.000      0,0% 

6.10 Остало 50.000 0      50.000      0,0% 

7 Административни и општи трошкови 12.416.380 11.749.592      666.788      94,6% 

7.1 Професионалне услуге 2.287.100 2.223.839      63.261      97,2% 

7.2 Трошкови функционисања Канцеларије 2.090.200 2.084.956      5.244      99,7% 

7.3 Путни трошкови 4.723.520 4.380.434      343.086      92,7% 

7.4 Комуналије 920.560 848.934      71.626      92,2% 

7.5 Комуникације 893.200 819.531      73.669      91,8% 

7.6 Осигурање 298.000 264.447      33.553      88,7% 

7.7 Одржавање просторија 531.800 527.201      4.599      99,1% 

7.8 Репрезентација 398.000 347.685      50.315      87,4% 

7.9 Остало 274.000 252.565      21.435      92,2% 

8 Запослени 34.774.391 33.349.611      1.424.780      95,9% 

9 Капитална улагања (сем 4-7) 0 0      0       

10 Остали расходи 14.358.740 13.654.592      704.148      95,1% 

10.1 Рад Управног одбора 9.320.751 9.280.267      40.484      99,6% 

10.2 Путни трошкови 2.609.548 2.359.879      249.669      90,4% 

10.3 Репрезентација 48.024 17.932      30.092      37,3% 

10.4 Сарадници и експерти 2.330.417 1.972.863      357.554      84,7% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 
Преостало 

Проценат 

реализације 

10.5 Остало 50.000 23.650      26.350      47,3% 

11 Конференција суоснивача 2.797.695 2.624.120     173.575     93,8% 

11.1 Одржавање седница Конференције 448.000 443.641      4.359     99,0% 

11.2 Накнаде 2.319.695 2.166.428      153.267      93,4% 

11.3 Остало 30.000 14.051      15.949      46,8% 

12 Остали одливи 709.000 521.413      187.587      73,5% 

12.1 Пројекти преостали за плаћање из 
претходних година 0 0      0       

12.2 Чланарине и претплате 659.000 473.677      185.323      71,9% 

12.3 Остало (непредвиђени одливи) 50.000 47.737      2.263      95,5% 

13 Финансијски трошкови 17.506.886 17.126.677      380.209      97,8% 

13.1 Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,…) 50.000 43.650      6.350      87,3% 

13.2 Камате 0 0      0       

13.3 Трошкови код банака 280.000 266.451      13.549      95,2% 

13.4 Негативне курсне разлике 0 0      0       

13.5 Порез на капиталну добит 0 0      0       

13.6 ПДВ 14.506.886 14.382.242      124.644      99,1% 

13.7 Порез на имовину 220.000 100.000      120.000      45,5% 

13.8 Порез на добит 2.200.000 2.162.843      37.157      98,3% 

13.9 Остали порези и давања 200.000 135.581      64.419      67,8% 

13.10 Казне 0 0      0       

13.11 Доцње у плаћању 0 0      0       

13.12 Остало 50.000 35.909      14.091      71,8% 

14 Резерва 700.000 0      700.000      0,0% 

Преглед финансијских средстава 

У наставку је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. децембар 2014, уз 
поређење са стањем на дан 30. септембар 2014: 

Датум: 30. 09. 2014. 31. 12. 2014. 

Средњи курс евра 118,8509 120,9583 
Валута RSD RSD RSD EUR 

Средства у RSD RSD Прерачунато € RSD Прерачунато € 

Текућа средства у RSD 21.609.328 € 181.819 11.653.969 € 96.347 
Орочена средства у RSD 24.000.000 € 201.934 26.000.000 € 214.950 

Укупно 45.609.328 € 383.752 37.653.969 € 311.297 
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Средства у EUR Прерачунато EUR Прерачунато EUR 

Текућа средства у EUR 12.736.337 € 107.162 1.170.353 € 9.676 
Орочена средства у EUR 7.131.054 € 60.000 14.760.904 € 122.033 

Укупно 19.867.391 € 167.162 15.931.257 € 131.709 

Укупно без ХОВ 65.476.719 € 550.915 53.585.226 € 443.006 

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 евра, а са доспећем 2016, као и 
53-недељни државни записи Републике Србије у номиналној вредности од 36.000 евра са 
доспећем почетком 2016. године 

 

У Београду, 
31. јануара 2015. 

 Данко Јевтовић 

директор РНИДС-а 
danko.jevtovic@rnids.rs 
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Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број

rs. 2.021 5.682 3.776 44.039 2.351 7.074 3.897 50.268 2.466 8.666 3.934 56.444 2.702 9.607 3.892 59.923

co.rs. 628 1783 813 17.494 608 1.957 694 17.526 423 2.203 575 17.486 492 2.166 554 16.923

in.rs. 309 372 230 3.096 240 218 108 3.098 251 362 201 2.747 180 357 189 2.599

edu.rs. 31 181 103 1.307 73 355 249 1.407 53 295 114 1.653 45 349 84 1.770

org.rs. 114 356 160 2.986 121 409 149 3.040 119 439 152 3.106 109 469 120 3.067

gov.rs 216 233 239 251

ac.rs 41 49 59 61

.rs 3.103 8.374 5.082 69.179 3.393 10.013 5.097 75.621 3.312 11.965 4.976 81.734 3.528 12.948 4.839 84.594

срб. 0 0 0 0 0 152 131 5.026 55 179 106 2.837 54 211 52 2.421

обр.срб 0 0 0 0 0 3 3 92 0 4 2 51 0 4 0 48

орг.срб 0 0 0 0 0 9 5 259 2 6 0 136 1 12 3 124

од.срб 0 0 0 0 0 10 3 277 2 7 0 95 0 4 1 79

пр.срб 0 0 0 0 0 32 17 1.171 2 35 1 665 2 31 2 578

ак.срб 0 11 10 10

упр.срб 0 43 51 55

.срб 0 0 0 0 0 206 159 6.879 61 231 109 3.845 57 262 58 3.315

Укупно 3.103 8.374 5.082 69.179 3.393 10.219 5.256 82.500 3.373 12.196 5.085 85.579 3.585 13.210 4.897 87.909

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, Србија  |  телефон: 011.7281.281
rnids.rs  |  рнидс.срб  |  kancelarija@rnids.rs
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