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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током првог квартала 2015. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 573 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни прилив износи 36.521.740 динара, са ПДВ-ом 

На крају првог квартала 2015. године: 

■ Стање средстава износи 70.420.878,6 динара; прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупно број регистрованих назива домена је: 85.496 .RS и 3.114 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

Најважније активности и догађаји током првог квартала 2015. били су: 

■ Рад на новом софтверу за регистрацију назива интернет домена 
■ Обележавање годишњице .СРБ домена 
■ Посета .HR регистра и равнатеља CARNET-а 
■ Конференција ДИДС 2015 
■ Први РИФ (Регионални интернет форум) у Београду  
■ Рад на новом сајту Фондације рнидс.срб / rnids.rs 
■ Скупштина удружења CENTR и избор представника РНИДС-а у Управни одбор (BoD) 
■ Започињање процеса припреме редовног трогодишњег извештаја по Споразуму са 

министарством 

— 

Овај квартал су обележили изузетно успешна РНИДС-ова годишња конференција ДИДС, уз коју 
је по први пут организован Регионални интернет форум, који пружа прилику да РНИДС прерасте 
у значајну регионалну конференцију о Интернету. Најважније активности започете у кварталу су 
рад на новом софтвер за регистрацију назива интернет домена и започињање рада независних 
консултаната на изради извештаја о РНИДС по Споразуму са министарством. 

Директор оцењује овај квартал као врло успешан. 

Приливи и реализација 

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у првом 
кварталу 2015. износи 28.734.650 динара што представља повећање од 7% у односу на исти 
период у 2014. и 13% у односу на 2013. годину.  
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Током првог квартала 2015. прихваћено је 573 аванса за домене и електронским путем послато 
573 авансна рачуна, 22 рачуна из категорије обнове годишњих накнада суоснивача и 14 рачуна 
из категорије пријема нових суоснивача. Све наведене уплате су укупно износиле 36.090.750 
динара и регистроване су као пословни прилив.  

Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели: 

 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ
co.rs. 450 962 123 488.250 1.901 126 912.150 1.890 163 923.850

edu.rs. 450 102 16 53.100 181 20 90.450 203 18 99.450

in.rs. 250 111 58 42.250 206 60 66.500 207 65 68.000

org.rs. 450 193 24 97.650 243 32 123.750 295 50 155.250

rs. 1.350 3.600 1.201 6.481.350 5.745 1.227 9.412.200 5.350 1.477 9.216.450

.RS 4.968 1.422 7.162.600 8.276 1.465 10.605.050 7.945 1.773 10.463.000

срб. 500 437 25 231.000 232 18 125.000 102 29 65.500

обр.срб 250 7 0 1.750 7 1 2.000 6 0 1.500

орг.срб 250 28 2 7.500 17 0 4.250 13 1 3.500

од.срб 250 13 1 3.500 3 0 750 4 0 1.000

пр.срб 250 128 0 32.000 62 0 15.500 34 3 9.250

.СРБ 613 28 275.750 321 19 147.500 159 33 80.750

укупно 2015.

укупно 2014.

укупно 2013.

укупно 2012.

укупно 2011.

укупно 2010. 5.520.400 8.521.850

9.303.276

3.801.650 7.197.200 9.106.800

8.620.245

10.250.250 9.507.350

6.641.300 9.497.050 9.318.100

јануар фебруар март

7.438.350 10.752.550 10.543.750

7.020.800

5.069.585

I квартал 2015. године

2.688.550
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Током првог квартала 2015. 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 првом кварталу 2015. дошло је до отказивања по једног диска у сториџ системима у оба дата 
центра. Један диск је отказао током јануара, а други током марта. Оба су замењена у складу са 
уговором о подршци и одржавању са произвођачем опреме и партнерском фирмом.  

Поред тога у јануару је замењен и мрежни уређај (switch) пошто је претходни уређај пријавио 
квар на неколико комуникационих портова. Замењен је уређај у дата центру на ЕТФ-у. 

Сваког последњег петка у месецу, по распореду је замењена касета за снимање резервне 
копије. Замењене касете пребачене су на локацију за чување резервних копија. 

Систем за регистрацију назива домена 

Са изабраним партнером за израду софтвера за регистрацију назива домена усаглашен је план 
рада и динамика израде и тестирања новог софтвера. До краја марта завршене су основне 
функционалности на серверској страни, урађен је модел базе података и приступило се изради 
корисничке веб апликације. Све активности теку према плану. 

Техничка сарадња са овлашћеним регистрима 

Током фебруара неколико овлашћених регистара пријавило је проблем у раду RsReg апликације 
због истеклих сертификата. Разлог ових проблема је неблаговремена замена сертификата о 
којој су сви овлашћени регистри благовремено обавештени три месеца пре истицања.  



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за први квартал 2015. 7/40 

Да би се проблем решио свим овлашћеним регистрима који су имали проблем са истеклим 
сертификатима је послата заштићена датотека са новим сертификатима, уз слање шифара 
одвојеним комуникационим каналом. 

Осим тога, у два случаја је пружена помоћ овлашћеним регистрима за инсталацију сертификата 
на сервере за WHOIS упите, а проблем је био у томе што нису исправно унети креденцијали за 
сертификате у одговарајуће конфигурационе фајлове на серверима овлашћених регистара, а 
затим и очишћена кеш меморија од старих конфигурационих фајлова.  

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. 

Завршене су провере оперативности скривених мастера и потврђено је да сви секундарни 
сервери исправно преузимају зонске фајлове. Раније коришћени мастер сервери су новом 
конфигурацијом растерећени и пружају само услугу јавних DNS сервера за све зоне које су у 
надлежности РНИДС-а.  

Безбедност Регистра 

У прва три месеца 2015. било је нешто мање напада на инфраструктуру РНИДС-а (уобичајено у 
питању су DNS сервери и веб презентација РНИДС-а) него претходног квартала. Ови напади 
нису проузроковали сметње у раду сервиса РНИДС-а. 

Стандардно су током целог квартала проверавани параметри виртуелних машина и ослобађан 
простор на онима које се због сервиса који обављају пуне привременим фајловима (пример је 
продукциони сервер на коме се налази RsReg апликација, чији директоријум се пуни 
привременим фајловима од којих се креира DNS зона).  

Остали ИКТ сервиси 

У првом кварталу 2015. пружана је подршка током израде сајта и припреме догађаја ДИДС 
2015. Подршка је поготово била интензивна везано за израду и хостинг веб презентације 
ДИДС-а. Подршка је подразумевала прављење резервне копије претходне верзије сајта, и њено 
деактивирање, припрема платформе за нови веб сајт и помоћ око његовог активирања. Цео 
процес је успешно прошао. 

Сајт РНИДС-а је као и сваког квартала ажуриран најчешће у делу који се односи на документе и 
одлуке Управног одбора, али и у делу где се налази листа овлашћених представника у 
Конференцији суоснивача РНИДС-а, где је и било највише промена у претходном периоду. 
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Развој и примена правила за регистрацију 

Надзор над применом аката о регистрацији  

У периоду на који се односи овај извештај поднета су два приговора који се односе на рад 
овлашћених регистара. Први приговор се односио на примедбу регистранта на процедуру 
регистрације и податке који се прикупљају приликом регистрације назива националних интернет 
домена. Приликом регистрације назива домена овлашћени регистар, у складу са чланом 8. 
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, захтевао, уз основне 
податке о регистрацији, и личну карту регистранта на увид.  

Други приговор се односио на пословање овлашћеног регистра, у вези процедуре регистрације и 
продужења регистрације назива домена, која се односи на начин прикупљања података у вези 
назива домена. Регистрант је навео да га овлашћени регистар није питао које податке да унесе 
као податке у вези тих назива домена и да не зна на који начин су подаци, који се налазе у бази, 
прибављени, али да их он није доставио. 

У оба случаја, Комисија за утврђивање повреда одредби аката о регистрацији националних 
домена и раду овлашћених регистара је размотрила приговоре и дала своје мишљење, о чему су 
обавештени овлашћени регистри, као и регистранти за дате домене. 

Обављени послови регистрације 

Када су у питању послови регистрације домена, током првог квартала, обрађено је 242 захтева 
за промену регистранта, од чега је 21 одбијено због неисправности достављене документације. 
Од укупног броја трансфера назива интернет домена од једног овлашћеног регистра код другог 
(444) интервенција РНИДС-а била је неопходна у 188 случајева. Обрађено је 68 захтева за измену 
грешке у називу регистранта назива интернет домена од чега је 67 позитивно решено. У 47 
наврата затражено је сторнирање трансакције регистрације одређеног назива интернет домена 
због грешке учињене приликом регистрације.  

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

Решавање спорова у вези са називом домена 

У овом периоду је један спор окончан, у питању је назив домена vogue.rs, Комисија за решавање 
спорова је одлучила у корист тужиоца и одлука је објављена на веб сајту РНИДС-а. Нови 
поступци пред Комисијом нису покренути. 
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Развој тржишта домена 

Број домена 

У следећој табели дати су подаци о обновљеним и новим доменима за протеклих пет година:  

 

Категорија обновљених домена исказује раст од око 9% у односу на 2014. и око 17% у односу на 
2013. Нови домени у првом кварталу 2015. се налазе у благом паду од око 4% у односу на исти 
период у 2014.  

Укупан број регистрованих назива домена на крају првог квартала увећан је за 0,6% у односу на 
последњи квартал 2014. и износи 88.610 (85.496 у .RS и 3.114 у .СРБ доменском простору).  

У прва два месеца 2015. проценти обнове у .RS доменском простору исказују раст у односу на 
вредности у истом периоду у 2014. години, у просеку за око два процентна поена. У .СРБ 
доменском простору, проценат обнове у просеку прати остварене вредности из 2014.  

 

Поређење са прогнозираним вредностима 

У односу на годишње пројекције, број обновљених назива домена се налази између 
оптимистичке и песимистичке процене, приближавајући се вишој вредности. Број 
новорегистрованих домена незнатно је испод песимистичке процене (око 7%). Новчана 
реализација налази се у оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким сценариом. 

Описана кретања приказана су у следећој табели: 

 

Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови

.RS 15.057 4.880 16.594 5.514 18.100 5.236 19.498 4.873 21.189 4.660

.СРБ 0 0 9 3.099 1.623 105 1.338 76 1.093 80

Укупно 15.057 4.880 16.603 8.613 19.723 5.341 20.836 4.949 22.282 4.740

2015.2011. 2012. 2013. 2014.

↙ реализација ↗ ↙ реализација ↗

.RS 17.347 21.189 23.469 4.346 4.660 5.554

.RS

обнова нови

↙ ↗реализација

новчана реализација

24.946.791 28.734.650 33.375.856
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Процене броја нових и обновљених назива .RS домена за II квартал 2015. дате су у наставку: 

   

Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима  

Током првог квартала 2015. дефинисана је финална верзија Програм суфинансирања 
активности оглашавања овлашћених регистара који се, за разлику од једнократне акције која је 
спроведена крајем 2014, сада планира као трајна активност. Промотивне активности биће 
суфинансиране из маркетиншких фондова сваког од ОР-ова, који настају акумулацијом 
одређеног процента накнаде коју ОР плаћа РНИДС-у током 12 месеци. Сваки ОР има могућност 
да, ако испуњава Услове суфинансирања, учествује у Програму, о чему се закључује посебан 
уговор. По овом Програму, ОР-ови неће имати одређене рокове за реализацију промотивних 
активности, тако да ће моћи да их планирају унапред и у складу са сопственим продајним 
циклусима. Услови суфинансирања оглашавања, Прилог о циклусу акумулације и трошења 
средстава и Прилог са процентима издвајања су као пакет информација послати свим ОР-
овима, од којих су се Connect, CRI Domains, Stanco, Loopia и BeotelNet убрзо пријавили за 
Програм. Њихови уговори су написани и послати им на потписивање.  

Редовна комуникација са овлашћеним регистрима се и током првог квартала 2015. одвијала 
преко MailChimp сервиса. На маркетинг листу је у овом периоду послато шест обавештења са 
различитим информацијама о ранг листама, Програму суфинансирања, кварталним „РНИДС 
вестима“ и позивом на ДИДС 2015 конференцију.  

Едукативно-промотивне кампање 

У првом кварталу је вођена комуникација са агенцијом SVA, као квалификованим добављачем, о 
креирању пролећне кампање. После дужег чекања, идејно решење је достављено тек почетком 
марта, а комплетан предлог трошкова није достављен до краја квартала, па кампања још увек 
није реализована. 

Интернет присуство РНИДС-а 

Промотивно-едукативни сајт са саветима о квалитетном интернет присуству и регистрацији 
домена domen.rs, наставио је да привлачи пажњу посетилаца, али у нешто мањој мери него у 
периодима интензивне кампање „Шта све можеш са својим доменом...“. Табела испод даје 
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детаљан приказ статистика о посећености сајта у првом кварталу и, ради поређења, податке из 
четвртог квартала 2014: 

domen.rs Јануар  
Фебруа
р 

Март 
ТОТАЛ/Avg. 
1 кв. 2015. 

ТОТАЛ/Avg. 
4 кв. 2014. 

Број посета 2.243 1.030 1.116 4.389 46.895 

Број појединачних посетилаца 1.630 744 825 3.125 38.538 

Просечно трајање посете 00:01:25 00:01:20 00:02:49 00:01:45 00:00:55 

Конверзије 297 232 276 805 4.018 

Oствареност конверзија 13,24% 22,52% 24,73% 18,34% 8,57% 

Bounce Rate 71,38% 58,06% 49,01% 62,57% 76,52% 

У овом периоду, по завршетку кампање, садржаји са domen.rs сајта нису били промовисани кроз 
Гугл и Е-таргет платформу што се одразило на смањен број посета у односу на периоде 
интензивне промоције кроз више комуникационих канала истовремено. Поређења ради, 
оглашавање на поменутим платформама и Фејсбуку је у четвртом кварталу 2014. резултирало 
са око 46.800 посета domen.rs сајту и знатним повећањем интеракције са нашим пратиоцима на 
друштвеним мрежама. Улагања за ове резултате износила су око EUR 2.900. Насупрот овоме, 
први квартал 2015. бележи око 4. 400 посета, али са минималним улагањима од EUR 60 у 
Фејсбук рекламирање.  

Иако domen.rs има скоро 11 пута мању посећеност услед мањих улагања у промотивне 
активности у првом кварталу, он бележи квалитетне, органске посете, које дуго трају и 
резултирају конверзијама. Уместо преко огласа на Гуглу и Е-таргет мрежи, људи су до сајта 
најчешће долазили са Фејсбука и Твитера, кроз органске резултате претраге на Гуглу и другим 
претраживачима. Директна посета (посетиоци који су до сајта долазили кроз bookmarks у свом 
прегледачу, уписивањем адресе сајта директно у прегледач, или кликом на линк из е-поште или 
PDF документа) такође има велики удео у посећености сајта. Посетиоци су у првом кварталу 
дуже остајали на сајту читајући различите садржаје, на шта указује мањи Bounce Rate у односу 
на последњи квартал 2014. и скоро за минут дуже просечно време трајања посете. Проценат 
остварености конверзија (број одлазака посетилаца на WHOIS страницу и листу овлашћених 
регистара у односу на број посета) у првом кварталу износи скоро 19%. Ово значи да су 
посетиоци у већој мери разумели наше поруке и савете на сајту и били мотивисани да провере 
доступност неког назива домена или посете листу овлашћених регистара. Такође је приметан и 
пораст броја „returning visitors“, тј. појединачних посетилаца који су се у више наврата враћали на 
domen.rs. Од око 3.100 посетилаца, 33% њих је сајт посетило више пута. У овој групи посетилаца, 
најдуже су се на сајту задржавали они који су долазили органском претрагом или директним 
путем (по три и више минута), као и они који су дошли са rnids.rs сајта или Фејсбука.  

У првом кварталу су настављене и активности на унапређењу domen.rs сајта. Концепт за нову 
WHOIS страницу и Изборник ОР-ова, који ће се налазити на овом сајту, модификовани су тако да 
садрже додатне детаље који ће у наредном периоду бити имплементирани.  

– 
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Нови сајт на dids.rs/дидс.срб адреси, са редизајнираним визуелним идентитетом, финализован 
је током првог квартала. Садржај сајта доступан је на српском, на оба писма, као и на енглеском 
језику, и на њему су, поред информација о ДИДС 2015, у оквиру архиве доступни материјали 
(текстови, фотографије и видео снимци) са свих претходних конференција од 2011. У другој 
половини фебруара на њему је отворена регистрација за посетиоце који су могли да се пријаве 
коришћењем адреса е-поште на регионалним националним доменима. Након провере 
исправности и валидности унетих адреса, систем је генерисао е-карте са јединственим бар-
кодом, што је нова функционалност у односу на претходне године. Коришћење бар-кодова је у 
великој мери олакшало и убрзало процес регистрације посетилаца. Кад је бројач на сајту дошао 
до нуле (у тренутку почетка Конференције), на насловној страни су се појавили прозор за 
директан видео пренос и „tweet wall“ који је приказивао твитове са хештегом #dids2015. По 
завршетку ДИДС 2015, на сајту су постављени снимци свих блокова, вести и фотографије са оба 
дана Конференције. 

– 

Током првог квартала фокус у комуникацији на друштвеним мрежама био је на годишњици .СРБ 
домена, ДИДС 2015 конференцији и предавању „Сајбер безбедност - за свакога и свуда“. 
Детаљан преглед статистика на друштвеним мрежама се налази у табели испод: 

    Јануар Фебруар Март ТОТАЛ 

Број 
фанова/пратилаца 

TW 3.019 3.075 3.134 3.134 

FB 12.400 12.424. 12.365 12.365 

Импресије 
TW 165.000 137.900 250.000 552.900 

FB 190.000 100.000 589.900 870.700 

Број 
постова/твитова 

TW 454 396 926 1.776 

FB 44 45 57 146 

Укупне 
интеракције 

TW 814 663 1.573 3.050 

FB 3.900 850 1.350 6.100 

 

Klout Score  64 62 63 

Као што се из горе приказаног може видети, јануар је обележио висок ниво комуникације са 
пратиоцима на Фејсбуку, док март предњачи у интеракцијама на Твитеру. За ово су заслужне 
теме: ћирилица на Интернету, промовисане поводом трећег рођендана .СРБ домена у јануару, и 
твитовање на тему ДИДС 2015 конференције током марта.  

У оквиру обележавања трећег рођендана .СРБ домена у првом кварталу је на domen.rs сајту 
објављен текст „Истине и заблуде о .СРБ домену“ док су за потребе промоције на друштвеним 
мрежама коришћене илустрација са Вуком Караџићем и Црвенкапом, као и илустрација Вука 
Караџића заједно са шаљивим ћириличким верзијама познатих страних веб сајтова и 
друштвених мрежа. Промоција ових садржаја на Фејсбуку дала је одличне резултате и 
мотивисала људе на широку дискусију на РНИДС-овој страници. Убедљиво највише пажње 
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привукла је шаљива илустрација дијалога између Вука и Црвенкапе на тему „ошишане латинице“ 
и ћирилице на Интернету која је забележила више од 2.140 лајкова, 780 share-ова и око 60 
коментара.  

 

Веома је занимљива и дискусија око ове илустрације у којој су људи износили супротне ставове 
о употреби ћирилице на Интернету и шире. Како је ово један од највиралнијих садржаја на нашој 
Фејсбук страници у протеклом периоду, може се закључити да управо овакви забавно-
едукативни садржаји на актуелне теме привлаче пажњу и реакције шире публике, те да их је 
потребно чешће креирати и промовисати. Крајем првог квартала РНИДС-ова Фејсбук страница 
бележи благ пад у броју фанова услед одлуке Фејсбука да уклони све деактивиране и 
комеморијалне профиле. Како су неке домаће Фејсбук странице овим брисањем изгубиле и до 
десетине хиљада фанова, пад за 0,48% у односу на број фанова крајем фебруара није у већој 
мери смањио број наших пратилаца на Фејсбуку.  

Хештег #dids2015 је обележио наше активности на Твитеру током марта, што је резултирало 
органским повећањем интеракција са људима који су присуствовали Конференцији или је 
коментарисали. Најаве блокова, тема, учесника, као и уживо преношење главног програма 
Конференције, резултирали су тиме да су твитови са хештегом #dids2015 досегли и до 1.100.000 
појединачних Твитер профила, од чега око 740.000 током првог дана ДИДС-а. Хештег #dids2015 
је био споменут у више од 1.800 твитова, од којих је највише било објављено током званичног 
програма конференције (око 1.500). РНИДС-ов Твитер профил бележи постепен раст броја 
пратилаца у првом кварталу и то за око 57 пратилаца на месечном нивоу (скоро два пута више 
од прошлогодишњег месечног просека). Овакав темпо раста један је од резултата рекламне 
кампање коју смо у последњем кварталу 2014. спровели у сарадњи са „Httpool“ агенцијом, али и 
свакодневног твитовања и комуникације са публиком. Наш Твитер налог постепено постаје 
препознат као релевантан извор корисних информација о чему сведоче и реакције пратилаца:  

https://www.facebook.com/business/news/page-likes-update
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Иако у првом кварталу нисмо имали значајна улагања у онлајн промотивне активности, РНИДС-
ово присуство на Интернету у овом периоду прати постепен пораст квалитетне, органске посете 
domen.rs сајту и све већа препознатљивост међу домаћом публиком на друштвеним мрежама. 
Ово указује на потребу генерисања и промовисања нових садржаја на domen.rs сајту који ће 
привући нове посетиоце, заинтересовати их и задржати на сајту, који ће запамтити и на који ће 
се више пута враћати у потрази за релевантним информацијама и корисним садржајима. Поред 
овога, потребно је наставити отворену комуникацију на друштвеним мрежама уз 
прилагођавања новим трендовима и интересовањима циљних група.  

Анализе тржишта домена 

Током јануара ажуриран је предикциони модел који се користи у Канцеларији у циљу 
пројектовања броја обновљених и нових .RS домена, као и новчане реализације. Овом приликом, 
као стандардна компонента модела додата је и „Монте Карло“ симулација.  

Током квартала урађени су разне ад хок анализе за потребе руководилаца сектора и директора 
Фондације.  

Односи са медијима 

У првом кварталу је почела дистрибуција планираних рођенданских поклона (брендиране аташе 
мапе, брендирани и персонализовани блокови и оловке) новинарима и уредницима нама битних 
медија. Поклони су наишли на врло позитивне реакције прималаца. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима  

У првом кварталу је забележено укупно 275 објава – 44 у штампаним медијима, 186 на 
Интернету, 26 ТВ и 19 радијских објава. Објаве су покривале углавном Конференцију ДИДС 2015 
(укупно 166 објава и 9 огласа) и скуп поводом треће годишњице .СРБ домена „Ћирилица 3.0“ 
(укупно 42 објаве), а 18 објава је покрило наше активности на тему сајбер безбедности. 
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Медијска анализа показује да је 105 различитих медија писало о РНИДС-у – 19 штампаних 
медија, 17 телевизијских и радио станица и 69 интернет портала.  

 

На основу анализе 248 објава које је обухватио електронски клипинг, највећи број објава 
забележен је у марту, што је последица медијског интересовања за Конференцију ДИДС 2015. 
Током анализираног периода није било негативних објава. 

Медијска анализа показује да је 92% медијских објава било планирано, док се у 85% објава 
РНИДС појављивао као примарна тема. 

  

У првом кварталу 2015. је забележен раст од 55% у броју објава и раст од 157% у вредностима 
објава, у поређењу са четвртим кварталом 2014 године. Међутим, забележен је и пад од 18% у 
броју објава, али и раст од 91% у вредностима објава, у односу на исти квартал 2014. Разлог 
повећања АВЕ вредности је повећање како броја објава у електронским медијима (41%), тако и 
повећање минутаже. Наиме, укупна минутажа у првом кварталу 2015. износи 415 минута, док је 
минутажа у истом кварталу 2014. износила 196 минута.  

Највећи број објава забележен је на интернет порталима у односу на друге медије и он износи 
66% свих објава, али највећа вредност објава забележена је у електронским медијима, међу 
којима се истичу медији са националном покривеношћу (РТС 1, ТВ Пинк, Happy TV и РТС 2).  
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РНИДС је тема која се највише комуницирала у медијима - укупно 236 пута, а затим следи тема 
„ћирилични домен“, која се јавља у 147 медијских објава. 

О активностима РНИДС-а током првог квартала извештавале су све релевантне медијске куће, 
међу којима се истичу РТС 1, РТС 2, ТВ Пинк, Happy TV (националне ТВ станице), које су у својим 
информативним и стручним емисијама емитовале релевантне прилоге. Део свог медијског 
простора су активностима РНИДС-а посветили и дневни листови (Политика, Данас, Привредни 
преглед, Наше новине, Дневник) - укупан „reach“ ових дневних новина износи 1.153.556 читалаца. 
У периодичној штампи фокус је био на специјализованим ИТ часописима, као што су Tech 
Lifestyle, Digital, PC Press, Свет компјутера и Интернет огледало. Што се тиче веб портала, 
забележене су објаве на најрелевантнијим информативним сајтовима (ekapija.com, economy.rs, 
vesti.rs), као и на веб порталима дневних листова и ТВ станица (politika.rs, dnevnik.rs, blic.rs, 
b92.net, rts.rs). 

  

  

Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима.  

Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије) се налази у прилогу овог извештаја. 

Од ауторских текстова током квартала су објављени текстови Предрага Милићевића „Борба за 
место на Гуглу“ у часопису Економетар и Лазара Бошковића „Етика на Интернету постоји, али…“ 
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на интернет порталу „Маркетинг мрежа“, као и текст „Кратка историја националног интернет 
домена“ у часопису „PC Press“. 

Током квартала су реализоване изјаве и гостовања Данка Јевтовића (ТВ РТС 1 - Дневник 3, ТВ 
Пинк - Јутарњи програм, ТВ Студио Б - Јутарњи програм), Предрага Милићевића (ТВ РТС 1 - 
Дневник 3, ТВ РТС 2 - Kontext 21 (заједно са Зораном Стефановићем) и еТВ (2 пута), ТВ Пинк 3 - 
High Tech Zone (3 пута), TV Happy - Telemaster и Јутарњи програм, ТВ Студио Б - Јутарњи 
програм), Јелене Ожеговић (TV Happy - Јутарњи програм, ТВ РТС 2 - еТВ), Војислава Родића (ТВ 
Н1 - Јутарњи програм), Владимира Радуновића и Бориса Илића (ТВ РТС 1 - Јутарњи програм) и 
Александра Костадиновића (TV Happy - Јутарњи програм (2 пута), ТВ Коперникус), док су за ТВ 
РТС 2 – еТВ изјаве дали Душан Стојичевић, Жан Жак Саел, Леонид Тодоров и Предраг 
Милићевић. Душан Стојичевић је дао изјаву и за новинску агенцију „Бeta“, а Данко Јевтовић за 
„Танјуг“ и „PC Press“, док је Жан Жак Саел дао изјаве за „PC Press“, „Економетар“ и „Tech Lifestyle“, 
за који је говорио и Леонид Тодоров. Александар Василић је дао изјаву за Радио Београд 202 
(Медијска вртешка), а Предраг Милићевић за интернет портал „Маркетинг мрежа“. Осим тога, у 
радио програмима су гостовали Душан Стојичевић (Радио Београд 1 - Ухвати дан), Предраг 
Милићевић (Радио Београд 1 - Ухвати дан, Радио Београд 2 - Дигиталне иконе и Европски без 
муке (заједно са Зораном Стефановићем), Радио Београд 202 - У овом моменту и Формула, 
Радио Студио Б – Брифинг), Владимир Радуновић (Радио Београд 2 - Дигиталне иконе, Радио 
Б92), Милош Петровић (Радио Б92), а на Радио Београд 1, у емисијама Дневник, Таласање и 
Ухвати дан су гостовали Жан Жак Саел, Леонид Тодоров и Предраг Милићевић. 

– 

Пред ДИДС је уговорено 10 локација за пренос Конференције уживо: 

■ www.dids.rs 
■ www.rnids.rs/lat/video‐striming 
■ www.livetv.rs/live 
■ www.rts.rs/page/tv/ci/live.html 
■ www.b92.net/tehnopolis/dids2015 
■ www.juznevesti.com/DIDS‐2015‐live‐stream.sr.html 
■ www.itdogadjaji.com/2015/02/27/dids‐2015‐u‐kom‐si‐internet‐filmu 
■ www.marketingitd.com/dids‐2015‐prenos‐uzivo 
■ www.netokracija.rs/dids‐video‐stream‐93351 
■ www.radiolaguna.rs/najave/najava_dan_internet_domena_srbije_2015_‐

_live_prenos_laguna_radio_211.html 

– 

За ПРизнање 2015 су креирани опис и презентација пројекта ДИДС 2014. 
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Међународна сарадња 

Службена путовања током периода 

Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 
Датум 
путовања 

27. 1. EuroDIG SEE Софија Душан Стојичевић 24—28. 1. 

8—12. 2. ICANN 52 Сингапур 
Душан Стојичевић 

7—14. 2. Александар Павловић 
Слободан Марковић 

25. 2. 34th CENTR Admin Берлин 
Владимир Алексић 

24—26. 2. 
Стефан Ковач 

25. 2. 46th CENTR Legal Берлин Слободан Марковић 24—28. 2. 

26—27. 2. Domain Pulse 2015 Берлин 
Александар Поповић 

25—28. 2. 
Слободан Марковић 

12—14. 3. APTi workshop Букурешт Душан Стојичевић 12—14. 3. 

18—19. 3. 53rd CENTR GA Копенхаген 
Војислав Родић 

17—20. 3. 
Данко Јевтовић 

26—27. 3. 16th CENTR Marketing Бари Предраг Милићевић 25—27. 3. 

26—29. 3. Webiz Зрењанин 
Данко Јевтовић 26—27. 3. 
Јелена Ожеговић 26—29. 3. 

 

ICANN 52 – Од 8. до 12. 2. 2015. Сингапур 

Процес преласка надзора IANA функције са Владе САД/NTIA на „глобалну интернет заједницу” 
био је главна тема већег броја састанака у Сингапуру. Овај процес састоји се из два главна 
сегмента: осмишљавање транзиције IANA функције и унапређивања одговорности ICANN. У 
оквиру првог сегмента, будућност IANA функције сагледава се са аспекта три основне 
делатности IANA: управљања доменима (root зоном), бројевима и параметрима протокола. 
Сваком од ових тема бави се посебна радна група – доменима се бави CWG (Cross Community 
Working Group on Naming Related Functions), бројевима CRISP Team (Consolidated RIR IANA 
Stewardship Proposal Team, кога чине представници свих пет RIR-ова), а параметрима протокола 
IANAPLAN WG (којом руководи IETF/IAB). Ове три групе координира ICG – IANA Stewardship 
Transition Coordination Group. Поред улоге координације, ICG има задатак да формира 
обједињени предлог, који ће проследити NTIA, посредством ICANN-а. Подршку ICG-у пружа 
независни секретаријат, кога не чине запослени у ICANN-у. У оквиру другог сегмента 
транзиционог процеса, формирана је само једна радна група - Cross Community Working Group on 
Enhancing ICANN Accountability (CCWG Accountability). CCWG Accountability је свој посао поделила 
у два пакета - први је везан за механизме обезбеђивања одговорности које ICANN мора да 
примени до окончања важећег уговора са NTIA, док је други везан за механизме који захтевају 
дуже времена за примену. Сам ICANN није актер у целом процесу, већ пружа организациону и 
техничку подршку поменутим радним групама интернет заједнице. Свака од поменутих радних 
група поднела је прву верзију свог извештаја/предлога ICG-у и о њима се водила детаљна 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за први квартал 2015. 19/40 

расправа на састанцима у Сингапуру. Осим у дискусијама око транзиције IANA, чланови 
делегације активно су учествовали на састанцима групације ccNSO, у оквиру Universal 
Acceptance Steering Group, као и на састанку ICANN SEE заједнице, где је Душан Стојичевић 
промовисао ДИДС 2015. Такође, Душан је у Сингапуру презентовао напредак ћириличног root-
zone label generation панела, док је Слободан Марковић имао састанак са Ником Томазом, 
потпредседником ICANN-а за организацију састанака, поводом нових формата за састанке 
ICANN-a и могућности да се један од предстојећих одржи у Србији. 

34th CENTR Admin – 25. 2. 2015. Берлин, Немачка 

У оквиру Административног састанка европских националних регистара представници 
Фондације презентовали су најновије вести о комплетираним пројектима и даљим развојним 
тенденцијама везаним за .RS и .СРБ доменске просторе, уз похвале представника појединих 
националних регистара везане за достигнућа у области развоја процедура и избора пројеката на 
чијој имплементацији Фондација тренутно ради.  

У оквиру састанка, поред већ традиционалне размене најзанимљивијих новости и дешавања у 
националним европским регистрима, одржано је девет презентација. Доминантне теме на овом 
састанку биле су искуства нових генеричких домена највишег нивоа, са посебним нагласком на 
географске домене највишег нивоа, аукције домена и потенцијално занимљиве 
функционалности софтвера за регистрацију попут закључавања домена. Закључавање домена 
је већ неколико претходних састанака доминантна тема и чини се да је ова функционалност 
веома занимљива великој већини европских регистара, па је велики део састанка посвећен 
најбољој пракси имплементације ове функционалности и потенцијалним проблемима који се 
јављају приликом имплементације.  

Током састанка Стефан Ковач је изабран, великом већином гласова, за потпредседника 
Административне радне групе европских националних регистара у оквиру CENTR-а. 

46th CENTR Legal – 25. 2. 2015. Берлин, Немачка 

На CENTR Legal & Regulatory Workshop Слободан Марковић је представио основне активности 
РНИДС-а у овој области током последња два квартала, као и оквирни планови до краја године. 
Поменуте су активности које се спроводе са Повереником за заштиту података о личности, 
израда регистра докумената у склопу новог сајта РНИДС-а, спровођење трогодишње анализе 
организационог модела и система информационе безбедности према споразуму са 
министарством, као и планови за консолидовање правила о раду ОР и успостављање система 
за проверу поштовања уговорних обавеза ОР. Као и другим сличним радионицама CENTR-е и на 
овој се могло чути доста корисних искустава других националних регистара у областима као 
што су: програми финансирања пројеката од значаја за локалну интернет заједницу, увођење 
нових услуга регистра и примена нових правила ЕУ о ПДВ-у. 

Domain Pulse 2015 – Од 26. до 27. 2. 2015. Берлин, Немачка 

На овом скупу, који организују регистри са немачког говорног подручја су централне теме биле 
достигнућа у оквиру програма нових gTLD-јева (општа искуства, искуства регистара и 
регистрара), кључни алати дигиталне медијске комуникације, SEO оптимизација, борба између 
државне регулације и слободног тржишта у области доменског тржишта, безбедност мрежа, 
хакерски напади, правна регулатива и сл). 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за први квартал 2015. 20/40 

Посебно су биле занимљиве сесије у вези са новим дигиталним политикама у ЕУ и Немачкој. 
Интересантна панел дискусија под називом „Digital Heavyweights and Society: Regulation vs 
Laissez-faire?” имала је за тему основно питање – у којој мери de facto тржишна доминација 
сервиса као што су Google, Facebook, Amazon и др. штети интересима корисника (као грађана и 
потрошача) и да ли би држава требало да уради нешто с тим у вези. На сесији о Европској 
Дигиталној агенди могло се чути да ће нови састав Европске комисије радити на ревизији e-
commerce директиве и предлогу за успостављање јединственог дигиталног тржишта (Digital 
Single Market). Било је приче о потреби темељне ревизије праксе и законских овлашћења 
безбедносних служби у вези са пресретањем комуникација и задржавањем података, у светлу 
открића Едварда Сноудена. Ипак, од терористичког напада на „Шарли Ебдо“ у Паризу, на нивоу 
ЕУ све више се прича о регулативи која би требало да онемогући ширење терористичке 
пропаганде и регрутовање потенцијалних терориста. На крају, причало се о новим изазовима 
које поставља све израженији тренд комодизације личних података, као и развој платформи 
попут Airbnb и Ubera, које заобилазе успостављене стандарде и регулативу у областима закупа 
некретнина и такси превоза. 

53rd CENTR GA – Од 18. до 19. 3. 2015. Копенхаген, Данска 

Редовна 53. Генерална скупштина Удружења европских националних регистара CENTR је 
одржана у Копенхагену, Данска. Домаћин је био дански регистар DIFO .DK Hostmaster, а 
делегацију РНИДС-а су чинили Војислав Родић, председник Конференције суоснивача и Данко 
Јевтовић, директор РНИДС-а. Бирана су два нова (од пет) члана Управног одбора (BoD – CENTR 
Board of Directors), јер је досадашњим члановима истекао мандат без могућности реизбора. Од 
четири кандидата на тајном гласању изабрани су Elizabet Ekstrand (.SE) и Данко Јевтовић (.RS). 
За председника (BoD Chair) изабран је Ђовани Сепија (.EU), као једини кандидат. 

16th CENTR Marketing – Од 26. до 27. 3. 2015. Бари, Италија 

Шеснаестој CENTR маркетиншкој радионици присуствовало је 34 представника 22 национална 
регистра и представници фирми „Pegaso-REG“ и „ComSystems“, у својству екстерних предавача. 
Из РНИДС-а, скупу је присуствовао руководилац Сектора за развој пословања и маркетинг. У 
фокусу радионице биле су тржишне анализе разлога за успорен раст броја домена, али и 
повећан број обнова, прикази нових веб сајтова регистара и CENTR-а, појединачне маркетиншке 
кампање регистара и, на крају, нека од питања будуће сарадње регистара са CENTR-ом, 
презентација следећег Jamboree-а, као и CENTR-овог комуникационог плана и статистичке 
анализе европског доменског тржишта. На скупу је приказан кратак видео прилог о 
Конференцији ДИДС 2015. 

Webiz 3.0 - Од 26. до 29. марта 2015. Зрењанин 

У Зрењанину је одржана трећа по реду Webiz конференција о пословној примени Интернета. Као 
и претходних година, РНИДС је пружио подршку Webiz Програму пословне едукације, који је био 
намењен малим и средњим предузећима, предузетницима, као и запосленима у секторима 
маркетинга, продаје и PR-а. Око 100 полазника Програма имало је прилике да чује предавање 
директора РНИДС-а „Велики Интернет за мали бизнис“ о важности пословања на Интернету и 
начинима на које мала и средња предузећа могу побољшати своје пословање уз помоћ 
Интернета. 
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Остало 

У марту месецу, саветник за ИКТ политику и односе са интернет заједницом предложио је да 
теме RIPE SEE 4 конференције у Београду (21-22. 4. 2015) буду: „Strenghtening Regional Dialogue on 
Internet Governance” и „Organizing Network Operators' Groups (NOGs) in the Region”. Први предлог 
интегрисан је у Internet Governance Tutorial, на коме ће учествовати Владимир Радуновић из 
Дипло фондације, док је за други предлог одобрена посебна сесија, која ће бити одржана првог 
дана Конференције. 

— 

Жарко Кецић је активно учествовао у две стручне групе у оквиру CENTR-а.  

Прва стручна група, у оквиру CENTR Technical радне групе, бавила се техничким захтевима за 
нови „алат“ за проверу DNS сервера. Нови алат носи радни назив „Zonemaster“ и објединиће два 
најбоља алата која су коришћена за ту сврху, француски „ZoneCheck“ и шведски „DNSCheck“.  

Друга стручна група, у оквиру CENTR Security радне групе, разматрала је принципе, правила и 
безбедносне мере за оснивање безбедног комуникационог канала за размену информација о 
безбедносним инцидентима, као и за пружање стручне помоћи члановима CENTR-а. 

Обе стручне групе наставиће рад и у наредном периоду.  

У оквиру ICANN-овог скупа у Сингапуру, одржан је и иницијални састанак новог састава Радне 
групе за стратешко и оперативно планирање у оквиру ccNSO. Теме су биле избор руководиоца 
Радне групе, оквирна динамика рада, дискусија у вези са методологијом рада, сусрет са 
представницима ICANN-а. Александар Поповић, члан ове групе, је активно учествовао даљински, 
тј. телефонски. Крајем квартала је започет озбиљнији рад у вези са давањем коментара на 
нацрт Оперативног плана и буџета ICANN-а за 2016. 
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Пословање Канцеларије 

Увођење стандарда у пословање 

У овом периоду је значајна пажња посвећена даљем раду на припреми потребне документације 
како би се наставила припрема набавке DMS-а и пратећих функционалности (управљање 
пројектима, helpdesk, service desk, CRM, финансије итд).  

У овом кварталу, то јест од почетка године је у потпуности заживела и примена новог 
Организационог оквира са којим је усклађен читав низ пратећих докумената (извештаји, 
финансијски план и слично), након дефинисања, тестирања и усклађивања у другој половини 
2014.  

Примена ИКТ у пословању 

Комплетна опрема у Канцеларији је прегледана током периода смањеног оптерећења почетком 
јануара. Уредно су прављене резервне копије свог потребног софтвера и сервера. Софтвер за 
праћење финансија „Проток новца“ је ажуриран у складу са новим Финансијским планом за 
2015. годину, а претходна верзија је архивирана и направљена је резервна копија. 

Након завршеног пописа опреме припремљен је и мини попис опреме за отписивање и 
донирање у сарадњи са Сектором за финансије. Након што буду донесе одговарајуће одлуке, 
опрема која је расходована биће донирана или отписана. 

У функцију је пуштен нови мултифункционални уређај „RICOH Aficio“ (штампач, скенер, копир, 
факс), изнајмљен од компаније „Нетпланет“ која је понудила најбоље услове за изнајмљивање. 
Након 30 дана тестирања уређаја, потписан је уговор и уређај је у потпуности пуштен у рад без 
примедби. 

Ангажман професионалних услуга 

Осим рачуноводствених услуга, у првом кварталу 2015. ангажовани су преводиоци (ДИДС, 
РНИДС вести и слично) и адвокат, док није било активности у области ревизије. 

Правни послови 

У склопу припрема за реализацију редовног, трогодишњег извештавања према Споразуму са 
министарством надлежним за телекомуникације, РНИДС је расписао Јавни позив за 
прикупљање понуда за услуге анализе ИКТ система и организационе структуре РНИДС-а. 
Сектор за опште и правне послове учествовао је активно у свим фазама припреме ове набавке. 

У координацији са колегама из CARNet-а састављен је коначни текст двојезичног Споразума о 
сарадњи, а који је потом о потписан од стране овлашћених лица CARNet-а и РНИДС-а. 
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Сектор за опште и правне послове је дао коментаре и сугестије на документ који уређује 
материју суфинансирања оглашавања овлашћених регистара. Такође, састављен је текст 
модела Уговора о суфинансирању.  

У току овог квартала у РНИДС је стигло 20 приступница нових суоснивача. Сектор за опште и 
правне послове је обрадио све приступнице према редовној процедури, која обухвата припрему 
уговора о приступању, потписивање и оверу уговора, као и предају документације ради уписа у 
надлежни регистар. 

У вези са питањем основних средстава РНИДС-а која се по попису налазе код трећег лица, 
Канцеларија је, по налогу Управног одбора, прикупила релевантну документацију и одржала 
консултације са адвокатом. Правно мишљење адвокатске канцеларије о овом случају је 
достављено Управном одбору 20. 3. 2015. 

За потребе одржавања Конференције ДИДС, припремљено и анализирано више уговора, као и 
припремљено више мањих набавки. Контактиран је и СОКОЈ ради плаћања накнаде на име 
музике која је коришћена на скупу ДИДС. 

Рачуноводство и ревизија 

У овом кварталу није било активности екстерног и интерног ревизора на терену, с тим што је 
договорена ревизија финансијских извештаја са екипом екстерног ревизора за крај маја 2015, 
(оквирно 21 — 22. 5. 2015). 

Крајем јануара 2015. је завршен процес редовног пописа обавеза и имовине са стањем на дан 
31. 12. 2014. Сам процес је обављен током јануара месеца, а извештај о спроведеном попису је 
усвојен од стране УО на последњој јануарској седници. 

РНИДС је 30. 3. 2015. електронски поднео извештај за статистичке потребе, у складу са 
роковима дефинисаним Законом о рачуноводству и подзаконским актима за 2014. Након 
доношења неопходних подзаконских аката за непрофитне организације, треба очекивати и 
састављање и предају званичних финансијских извештаја за 2014. у дефинисаним роковима тј. 
до 30. 6. 2015.  

Током овог периода сви рачуноводствени послови, уз повећан обим имајући у виду обављање 
ревизије, су обављани редовно и несметано. 

Финансије 

Током првог квартала 2015. је урађено неколико анализа на тему степена реализације 
Финансијског плана на крају сваког календарског месеца, а у сарадњи са УО је спроведено и 
неколико дискусија на тему потреба за потенцијалним ребалансом Финансијског плана. 
Закључено је да се сагледа степен реализације на крају првог квартала па да се онда разматра 
потреба за ребалансом. 

Од 2015. године у примени су нови шифарник и структура Финансијског плана, усклађени са 
новим Организационим оквиром. Имајући у виду да се нова структура значајно разликује од оне 
која је примењивана претходних година, направљена је упоредна анализа свих финансијских 
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планова, почевши од 2013. године, са свим ребалансима, али приказаних по новом шифарнику 
(препакивањем некадашњих позиција у нове), како би се стекао бољи преглед о успостављеним 
трендовима. 

На аукцији организованој од стране Управе за трезор Министарства финансија РС која је 
одржана 9. 3. 2015. купљено је 55 државних записа деноминираних у еврима номиналне 
вредности од 1.000 евра (укупно 55.000 евра). Трансакција је обављена преко брокера 
Војвођанске банке. Дисконтна цена је 975,37 евра, уз дисконтну стопу од 2,45%. 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 дошло до 
реорочења средстава чије је орочење истекло у протеклом кварталу. 

Набавке 

Средином 2015. доспева рок за предају редовног трогодишњег извештаја који РНИДС припрема 
за ресорно министарство, сагласно својим обавезама по Споразуму о сарадњи из 2010. С тим у 
вези, у првом кварталу су обављене набавке два консултанта. Уговори су закључени са фирмом 
LRQA (за анализу организационог оквира) и Advance Vision Tech (за анализу ИКТ система), који 
ће са конкретнијим радом кренути у току другог квартала, како би се до краја истог ресорном 
министарству испоручили одговарајући извештаји. 
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Подршка раду Фондације 

Јавност рада 

Током квартала на сајт су редовно постављани записници и одлуке са одржаних седница 
Управног одбора и периодични финансијски извештаји. Осим тога, објављивани су позиви за 
набавке, као и информације о активностима Фондације. 

Током фебруара и марта завршено је пописивање и разврставање преко 1.000 фајлова, који ће 
чинити Регистар докумената Фондације у склопу новог сајта. 

Сајт Фондације – рнидс.срб/rnids.rs 

Током првог квартала су настављене активности на изради и дизајну новог веб сајта Фондације. 
Дизајн је финализован и потпуно примењен на радну верзију сајта на коју је мигрирана већина 
старог и постављен део новог садржаја. Започета је и израда енглеског дела сајта и 
директоријума свих докумената РНИДС-а. Због новопредвиђених могућности Регистра 
докумената и новог начина обележавања мета података и претраживања сајта рад на Регистру 
документа се показао врло обимним, па је и утицао на рокове израде целог сајта.  

У оквиру редовних активности, на РНИДС-овом веб сајту је објављено 15 вести о конкурсима, 
догађајима, Конференцији ДИДС 2015, избору директора РНИДС-а за члана УО CENTR-a и 
осталим активносима у првом кварталу.  

Сајт rnids.rs је наставио са бележењем високе посећености као релевантан извор вести о 
националним интернет доменима. Статистике сајта за први квартал су у следећој табели: 

rnids.rs Јануар Фебруар Март ТОТАЛ/Avg. 

Број посета 8.369 9.315 11.361 29.045 

Број појединачних посетилаца 5.545 6.189 7.384 17.804 

Просечно трајање посете 00:02:59 00:02:55 00:02:57 00:02:57 

Bounce Rate 34,91% 36,64% 39,15% 37,13% 

У претходном кварталу rnids.rs сајт је имао укупно око 89.000 прегледаних страница од којих је 
WHOIS упит на ћириличкој страни био прегледан и до 15.000 пута што је природан наставак 
тренда у ком је WHOIS страница (најпре ћириличка, а затим латиничка и енглеска) најпосећенији 
део rnids.rs сајта. 
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Подршка органима и телима Фондације 

Подршка Управном одбору 

У периоду који је предмет овог извештаја, одржано је пет седница Управног одбора, од чега 
једна електронска седница. Сектор за опште и правне послове је раду овог органа пружао 
редовну стручну и административну подршку, која се огледала у припреми нацрта аката, 
припреми електронских седница, изради записника, стручној подршци у раду на седницама и 
изради и објављивању донетих аката.  

Подршка Конференцији суоснивача 

На редовној седници Конференције суоснивача, одржаној 13. 12. 2014, у оквиру четврте тачке 
дневног реда (Предлог измена и допуна Пословника о раду Конференције суоснивача) 
једногласно је одлучено да се, сагласно предложеној процедури, спроведе пробна електронска 
седница. Циљ пробне седнице је да се, на основу искуства у вези са њеним организовањем и 
спровођењем, прилагоде одредбе Пословника Конференције суоснивача и отпочне са активним 
коришћењем система за електронско гласање. 

На основу овог закључка, председник Конференције суоснивача заказао је пробну електронску 
седницу Конференције за период од 30. 3. 2015. у 9:00 до 3. 4. 2015. у 17:00 часова.  

Канцеларија је спровела припремне радње за одржавање пробне седнице, које су се састојале 
из отварања налога за гласање, слања позива за гласање овлашћеним представницима 
суоснивача, постављања формулара и пратећих материјала за одлучивање, као и пружања 
техничке подршке овлашћеним представницима суоснивача. 

Гласање је протекло без техничких потешкоћа (од укупно 61 суоснивача, на пробној е-седници 
гласало је 26 овлашћених представника), а на крају је сачињен извештај, који је упућен 
председнику Конференције. 

Спровођење Споразума о сарадњи са министарством 

Средином 2015. доспева рок за предају редовног трогодишњег извештаја који РНИДС припрема 
за ресорно министарство, сагласно својим обавезама по Споразуму о сарадњи из 2010. Наиме, 
тачке II.3 и III.3 Споразума, предвиђају да РНИДС сваке три године спроведе независну анализу 
свог организационог оквира и ИКТ система и тај извештај упути министарству. 

Претходне извештаје сачинили су консултанти KPMG-a (организациони део) и лиценцирани 
независни консултант за информациону безбедност (ИКТ део), а предати су тадашњем 
Министарству културе, информисања и информационог друштва, јуна 2012. 

Процес припреме овогодишњег извештаја отпочео је крајем јануара, када је Канцеларија 
припремила одговарајућу конкурсну документацију и нацрте уговора. Дана 10. 2. 2015, РНИДС је 
објавио јавне позиве за достављање понуда консултаната за израду независних стручних 

http://mtt.gov.rs/download/4/3._Ostali_me%25C4%2591unarodni_pravni_akti:/Sporazum_MTID-RNIDS.pdf
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анализа организационог оквира и ИКТ система Фондације. Имајући у виду процењену вредност 
наведених услуга, оба конкурса спроведена су према процедури за мале набавке, према 
Правилнику о спровођењу поступка набавки Фондације РНИДС. 

Рок за достављање понуда истекао је 2. 3. 2015, до када је пристигло четири понуде за анализу 
организационог оквира и две понуде за анализу ИКТ система. Све понуде су пристигле 
благовремено и узете су у разматрање. На Конкурсу за анализу организационог оквира као 
најбољи понуђач изабрано је привредно друштво LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance 
Limited), из Београда, док је Конкурс за консултанта за анализу ИКТ система поништен због 
недовољно конкурентних понуда и цена које се нису могле уклопити у предвиђени буџет. 

Консултант за анализу ИКТ система је изабран по поништењу конкурса, процедуром набавке 
мале вредности. Ова набавка спроведена је прикупљањем понуда без јавног позива, имајући у 
виду потребу да се хитно отпочне са радом на изради анализе. Као најбољи понуђач изабрано је 
привредно друштво „Advance Vision Tech“ из Београда, чији консултанти поседују релевантне 
лиценце из области ИКТ безбедности и која је понудила значајно нижу цену од обе понуде 
добијене у склопу првог конкурса. 

 

Са LRQA и Advance Vision Tech су крајем марта закључени уговори и консултанти су отпочели 
рад на припреми извештаја. План је да први нацрти буду припремљени до почетка маја, како би 
до краја истог месеца биле готове коначне верзије. РНИДС планира да достави редовни 
трогодишњи извештај ресорном министарству до средине јуна месеца. 

http://www.rnids.rs/cir/огласи,-тендери-и-конкурси/позив-за-набавку-консултантских-услуга-анализе-организационог-модела-фондације/id/5957
http://www.rnids.rs/cir/огласи,-тендери-и-конкурси/позив-за-набавку-консултантских-услуга-анализе-икт-система-рнидс-а/id/5955
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

Дана 29. 1. 2015. у просторијама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, одржан је састанак делегације РНИДС-а и Службе Повереника. Овај 
састанак одржан је у склопу већ започете сарадње са Службом Повереника у вези са обрадом 
података о личности коју врши РНИДС. На састанку је још једном размотрена сврсисходност 
прикупљања JМБГ-а приликом обављања послова регистрације националних домена. 
Закључено је да ће РНИДС формирати Радну групу која ће испитати техничке и 
административне аспекте везане за евентуално укидање ЈМБГ-а, односно могућа решења за 
проверу идентитета регистранта у процедури преноса регистрације домена, као и да ће 
предложити Управном одбору, односно Конференцији суоснивача, измене одговарајућих 
Општих услова о регистрацији домена. 

— 

Почетком марта, на молбу колега из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 
РНИДС је сачинио мишљење о односу домена и оглашавања на Интернету, у светлу нацрта 
новог Закона о оглашавању. 

Односи са интернет заједницом 

Током фебруара РНИДС је остварио контакт са Амбасадом САД у Србији, која у склопу својих 
активности покрива теме од значаја за развој ИКТ и управљање Интернетом. Представници 
Амбасаде изразили су жељу да у наредном периоду остваре бољу сарадњу са домаћом 
интернет заједницом, укључујући и РНИДС. 

Програми едукације 

У фебруару агенција „Маркетинг мрежа“ је организовала први регионални Форум 
комуникационих лидера „Изазов 2015“. У оквиру своје развојне функције, РНИДС је помогао 
организацију овог интерактивног догађаја намењеног професионалцима из области маркетинга, 
односа с јавношћу и дигиталних комуникација. Овом приликом, руководилац Сектора за развој 
пословања и маркетинг је био учесник панел дискусије „Трендови, где смо а где желимо да 
будемо?“ у којој се разговарало о томе шта карактерише трендове у интегрисаним 
комуникацијама код нас, шта домаће агенције нуде клијентима, а колико су они спремни да 
прихвате изазове. Као један од пријатеља догађаја, РНИДС је био домаћин радионице 
„Брендирање на Интернету – чему то служи (и зашто се не примењује)?“ коју су модерирали 
Предраг Милићевић и Лазар Бошковић. Представници агенција Blumen Group, Via Media, Ovation 
BBDO, Vega IT, Popular Bruketa & Žinić OM, Chapter 4, као и компанија Nestle и Vip Mobile 
учествовали су у радионици, на којој се дискутовало о адекватној употреби интернет домена при 
брендирању компанија и производа/услуга. 
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Након успеха предавања „Сајбер безбедност у Србији“ из новембра прошле године на ЕТФ-у, у 
првом кварталу 2015. је настављена едукација студената и заинтересоване јавности на ову 
тему. Асоцијација студената Факултета безбедности је од 23 — 26. 3. 2015. на Златибору 
организовала семинар „Безбедност за све“ у оквиру ког су Јован Шикања из компаније 
„Лимундо“ и Лука Герзић из „Gerzic&Associates“ одржали по два предавања о основама 
безбедности на Интернету. Ова предавања су била под покровитељством РНИДС-а што је било 
визуелно истакнуто у њиховим презентацијама али и на roll-up банерима у сали. Око 500 
студената безбедности са различитих универзитета из региона присуствовало је предавањима, 
након којих су представници и Факултета за дипломатију и безбедност изразили интересовање 
да сличан догађај организују за своје студенте и матуранте београдских средњих школа.  

У сарадњи са Удружењем студената информатике ФОНИС, 31. 3. 2015. је организовано 
предавање „Сајбер безбедност - за свакога и свуда“, на Факултету организационих наука у 
Београду. Око 150 студената и осталих заинтересованих имало је прилике да чује шта је све 
потребно да бисмо били безбедни на Интернету и које су то савремене онлајн претње. Бошко 
Радивојевић, директор компаније "Mainstream", Лука Герзић и Јован Шикања одржали су 
двочасовно предавање које је по садржају било веома слично прошлогодишњем предавању на 
ЕТФ-у.  

Пракса је показала да је ово одличан начин за успостављање директног контакта са студентима 
и публиком коју ова тема интересује. Форма двочасовног предавања, са темама које на 
домаћим факултетима представљају стручњаци за сајбер безбедност, постиже одличне 
резултате, чему у прилог говори и то да је на четири предавања до сада присуствовало око 800 
људи. Овај концепт едукације ће бити настављен и развијан и у будућности, са циљем да се 
прилагоди интересовањима и потребама различитих циљних група. 

Организација и суорганизација скупова 

Поводом треће године постојања ћириличког националног интернет домена .СРБ, у Галерији 
„Озон“ је 27. 1. 2015. организована панел дискусија "Ћирилица 3.0", коју је водио Зоран 
Стефановић, издавач, продуцент и међународни културни активиста. Учесници панела били су 
домаћи и регионални стручњаци из различитих области, а разговарали су о друштвено-
технолошком феномену ћирилице на Интернету, да ли ово писмо може да опстане на глобалној 
мрежи и под којим условима, које су предности и тренутно највећи проблеми када је у питању 
.СРБ домен, као и о досадашњим резултатима РНИДС-а на овом пољу. У панел дискусији су 
учествовали: Југослава Лулић - професорка Српског језика и књижевности, Александар Василић 
- руководилац пројекта „Албум сећања на наше претке из Првог светског рата“, Урош 
Недељковић - интернет радник, правник и блогер, мр Ненад Крајновић са Електротехничког 
факултета у Београду и Сашо Димитријоски, директор МАРнета. Панел дискусији је 
присуствовало око 45 људи од чега је било 14 новинара.  

У организацији часописа „PCPress“ је 29. 1. 2015. одржана 18. по реду додела награда за 50 
домаћих најбољих онлајн остварења. У „PCPress top 50“ избору за 2014. поред сајтова су 
одабрани и најбољи наступи на друштвеним мрежама, као и најбоље мобилне апликације. 
РНИДС је подржао организацију овог догађаја и био један од пријатеља доделе награда. Овом 
приликом директор РНИДС-а је одржао поздравни говор и доделио награду сајту ртс.срб као 
најбољем сајту на .СРБ домену. Укупно 15 од 25 награђених сајтова су на .RS домену, а неки од 
победника су: narodnopozoriste.rs, poreskauprava.gov.rs и britishcouncil.rs. Комплетан списак 50 
најбољих онлајн остварења доступан је на страни: pcpress.rs/pcpress-top50-2014. 

http://pcpress.rs/pcpress-top50-2014/
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У Зрењанину је 26 — 29. 3. 2015. одржана трећа по реду Webiz конференција о пословној 
примени Интернета. Као и претходних година, РНИДС је пружио подршку Webiz Програму 
пословне едукације, који је био намењен малим и средњим предузећима, предузетницима, као и 
запосленима у секторима маркетинга, продаје и PR-а. Тежња организатора била је да у оквиру 
Програма пословне едукације обједини све битне аспекте наступа организације/предузећа на 
Интернету. Око 100 полазника Програма имало је прилике да чује предавање директора РНИДС-
а „Велики Интернет за мали бизнис“ о важности пословања на Интернету и начинима на које 
МСП могу побољшати своје пословање уз помоћ Интернета. Гугл и Фејсбук оглашавање, 
мобилни маркетинг и остале теме, такође су биле део Програма пословне едукације на Webiz-у.  

ДИДС 

Шеста годишња конференција ДИДС 2015, посвећена развоју Интернета у свету и на нашим 
националним доменима, одржана је 10—11. 3. 2015. године, у Хотелу „Metropol Palace“ у 
Београду. Конференција је одржана под слоганом „У ком си интернет филму?“ и била је 
подељена у два дана, тако да је првог дана био стандардни програм за пријављене посетиоце, а 
другог дана је одржан Регионални интернет форум за позване учеснике. Конференција је, као и 
до сада, била бесплатна за све посетиоце, уз регистрацију путем адреса е-поште на регионалним 
националним интернет доменима. По први пут ДИДС конференција је била подржана од стране 
ICANN-a, док је Регионални интернет форум другог дана био званични припремни састанак за 
EuroDIG конференцију која ће јуна 2015. бити одржана у Софији.  

Током Конференције је евидентирано 45 новинара из 21 медијске куће и агенције, 24 учесника и 
преко 250 посетилаца, што уз организаторе чини укупно преко 300 присутних. Посетиоци првог 
дана Конференције су били углавном ИТ професионалци из свих привредних области, али и 
представници Генералног секретаријата Председника Републике, Амбасаде САД у Србији, 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Дирекције за електронску управу, 
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Министарства правде Републике Србије, 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 
Републичког јавног тужилаштва, РАТЕЛ-а и других државних институција, као и представници 
дигиталних агенција, студенти и сарадници неколико факултета из целе Србије и остали домаћи 
корисници Интернета. 

Уводну реч су дали Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, и Душан Стојичевић, председник УО 
РНИДС-а. Први блок Конференције назван „Господари Интернета“ говорио је о најављеним 
променама у глобалном управљању Интернетом и у њему су учествовали: Jean-Jacques Sahel 
(Жан-Жак Саел), потпредседник ICANN-а за регион Eвропe, Martin Boyle (Мартин Бојл), виши 
саветник за јавне политике британског националног регистра „Nominet“ и Леонид Тодоров, шеф 
за међународне односе руског националног регистра и директор Удружења националних 
регистара Азијско-пацифичког региона. Као и претходних година, први блок је модерирао 
Владимир Радуновић, директор програма сајбер безбедности и е-Дипломатије у Дипло 
фондацији. 

Други блок под називом „Позови Е ради трговине“ био је посвећен еТрговини и свим њеним 
аспектима: правно-финансијским, промотивним, логистичким и софтверским. Модерирао га је 
Милош Петровић, веб предузетник и блогер, а учествовали су: Драган Варагић, саветник за 
пословну примену Интернета, Драган Тимотијевић, администратор онлајн продавнице Епархије 
шумадијске СПЦ, Борис Илић, финансијски директор компаније „Grand Motors“, Милош Милић, 
суоснивач и извршни директор „Фармиа“ и Горан Живковић, вођа пројекта система еТрговине у 
„Univerexport Srbija“. 
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Трећи блок назван „Домен који обећава“ је традиционално био резервисан за угледне локације 
на националним интернет доменима .RS и .СРБ, са животним темама које добро илуструју разне 
могућности стварања квалитетних садржаја, али и пословања на глобалној мрежи. Овај блок 
водио је Радомир Лале Марковић, суоснивач и директор content marketing агенције „TAG Media“.  

Детаљи о учесницима свих блокова и садржају Конференције, заједно са видео снимцима и 
фотографијама, доступни су на dids.rs/дидс.срб сајту. 

Другог дана ДИДС-а, 11. 3. 2015, одржан je Регионални интернет форум (РИФ), који је окупио 
представнике националних регистара Бугарске, Хрватске, Словеније, Црне Горе и Србије, као и 
представнике државних органа и глобалних интернет организација. Одржан је у форми округлог 
стола, у потпуности на енглеском језику, као регионални стручни интернет скуп за позване 
учеснике. У име РНИДС-а, као домаћина скупа, уводну реч је имао Душан Стојичевић. Програм 
РИФ-а се такође састојао из три блока, које су модерирали Војислав Родић, председник 
Конференције суоснивача РНИДС-а, Душан Стојичевић и Владимир Радуновић. 

Поред 28 медијских спонзора, пријатељ Конференције је, као и прошле године, био Телеком 
Србија, који је обезбедио бесплатан приступ Интернету за оба дана Конференције. Агенција „TAG 
Media“ (Live TV) је била задужена за снимање и директан пренос првог дана Конференције, коју је 
ове године пратило 3.538 људи преко 10 локација на Интернету. Просечно време гледања 
преноса било је око 11 минута, а скоро 50 људи је испратило Конференцију у целости. 

Интензивне промотивне активности у медијима, на Интернету и друштвеним медијима 
резултирале су високим бројем објава на тему Конференције. Забележено је укупно 179 објава у 
медијима, од тога 123 на Интернету, по 13 на ТВ и радио станицама и 30 у штампаним медијима. 
Трошак целокупног присуства у свим медијима је нула динара. 

Промотивне активности биле су такође спровођене на Фејсбуку, Твитеру, ЛинкдИну и Гугл+, са 
посебним акцентом на прве две мреже с обзиром на њихову популарност у Србији. Интензивна 
промоција на друштвеним мрежама започета је у последњој недељи фебруара са појединачним 
најавама учесника, тема, текстова, сајтова из трећег блока, дељењем фотографија, медијских 
објава на тему конференције и осталих садржаја. На Фејсбуку је садржаје на тему ДИДС-а 
видело и до 285.000 људи што је све допринело бољем присуству РНИДС-а на Интернету. Ово се 
огледа и у повећању Klout збира (апликације која мери укупан онлајн утицај особе/бренда на 
Интернету), који тренутно износи 64 (од максималних 100), док је у данима око Конференције 
износио 65. 

Кратак видео о ДИДС 2015 конференцији на енглеском језику је презентован на неколико 
CENTR-ових скупова и привукао је пажњу и позитивне коментаре представника националних 
интернет регистара. Видео је доступан на линку tinyurl.com/DIDS2015. 

По завршетку првог дана Конференције, прикупљено је 89 попуњених анкета са утисцима и 
оценама посетилаца. Први блок је оцењен са 4,6 (модератор 4,6, а учесници 4,5), општи утисак о 
другом блоку сумира оцена 4,3, у оквиру које су и модератор и учесници оцењени са оценом 4,2, 
док је трећи блок оцењен са 4,3 (модератор 4,2 и учесници 4,3). Општа оцена организације 
догађаја је 4,7.   

Управљање Интернетом 

На 53. Генералној скупштини Удружења европских регистара националних интернет домена 
(CENTR), одржаној 19. 3. 2015. у Копенхагену, за члана Управног одбора ове организације 
изабран је Данко Јевтовић, директор РНИДС-а. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rucm2u-fGk


 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за први квартал 2015. 32/40 

CENTR је удружење националних регистара из Европе, али и неколико ваневропских земаља 
(Канада, Нови Зеланд, Јапан и Иран), у данашњем облику постоји од 2006. и има седиште у 
Бриселу. Улога CENTR-а је у размени искустава и сарадњи националних регистара ради 
унапређивања услуга за кориснике Интернета. Његов Управни одбор има пет чланова. 

РНИДС је члан CENTR-а од 2008. и редовно учествује у раду његових стручних тела. Иако је један 
од два најмлађа европска регистра, РНИДС је био и домаћин два CENTR-ова стручна скупа 2011. 
и 2014. 

Избор директора РНИДС-а у Управни одбор CENTR-а је велико признање како њему лично, тако 
и организацији којом руководи. Његов ангажман у CENTR-у пружа шансу и српској интернет 
заједници, окупљеној око РНИДС-а, да има непосреднији утицај на развој и токове европског 
дела Интернета. 

RSNOG 

Током фебруара на е-листу RSNOG заједнице упућен је позив за неформално окупљање у склопу 
Конференције ДИДС 2015. Позиву се одазвало десетак чланова RSNOG заједнице, а на 
окупљању је било речи о организацији прве RSNOG конференције током 2015, успостављању 
SIRT-a у склопу РНИДС-а и изради сајта rsnog.rs. 

Крајем фебруара, Канцеларија је дефинисала захтеве за лого RSNOG заједнице и поставила 
јавни конкурс на сајту GreenDesign.rs. Одзив дизајнера је био одличан, а до краја конкурса 
примљено је укупно 350 предлога. За најбољи лого изабран је рад дизајнера Милана Савића из 
Београда, који ће прво бити примењен на веб-сајту rsnog.rs (чија је израда планирана за други 
квартал). 

https://www.greendesign.rs/konkurs/472/Logo-za-Grupu-mreznih-operatora-Srbije-RSNOG
https://www.greendesign.rs/konkurs/preview_rad/51229
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Финансијски извештаји 

Периодични извештај за квартал 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. 1 – 31. 3. 
2015, у поређењу са истим периодом 2014), као и биланс стања (на дан 31. 3. 2015. у поређењу 
са стањем на дан 31. 12. 2014) 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: 

 У .000 динара (РСД) 
Кв. 1-2014. 
31.12.2014. 

Кв. 1-2015. 
31.3.2015. 

%  

Пословни приходи 28.137 30.303 107,7% 
Пословна добит 10.107 9.072 89,8% 
Нето резултат 8.958 7.874 87,9% 
Актива 123.762 134.952 109,0% 
Капитал 68.850 76.724 111,4% 
Нето дуг -9.859 -11.258 114,2% 

Биланс успеха 

У .000 динара (РСД)  Кв. 1-2014. Кв. 1-2015 
Пословни приходи 28.137 30.303 
Приходи од продаје 27.892 29.851 
Остали пословни приходи 245 452 
Пословни расходи 18.030 21.231 

Трошкови материјала 396 140 
Трошкови зарада и накнада зарада 11.078 12.994 
Остали пословни расходи 5.211 6.824 
Трошкови амортизације  1.345 1.273 

ЕБИТ 10.107 9.072 
ЕБИТ маржа 35,9% 30,0% 
Финансијски приходи 411 404 
Финансијски расходи 37 207 
Остали приходи 0 0 
Остали расходи 0 0 
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  28 0 
ЕБТ 10.509 9.269 
Порез 1.551 1.395 
Нето резултат 8.958 7.874 
Нето профитна стопа 31.8% 26,0% 

У првом кварталу 2015. је остварен раст пословних прихода у износу од 7,7% у односу на 
остварење из истог периода 2014. године. Имајући у виду да су пословни расходи (укључујући и 
амортизацију) остварили раст у истом периоду од 17,8%, пословни добитак је на нивоу од 9.072 
хиљаде динара (уз стопу од 30,%, и смањење у односу на исти период 2014. од око 10%, као и 
ЕБИТДА маржу од 34,1%.  
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Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 9.269 хиљада 
динара (уз стопу од 30,6% и смањење од нешто више од око 12% у односу на први квартал 2014. 
Већи резултат пре опорезивања у односу на пословни резултат је последица добитка из 
активности финансирања. Нето добит износи 7.874 (уз стопу од 26% и смањење у односу на 
први квартал 2014. од око 12%, када је профитна стопа била на нивоу од 31,8%). Дакле и даље је 
на снази позитивно финансијско пословање, али са што већом тежњом ка стављању 
фондацијске улоге у први план. 

Биланс стања 

У .000 динара (РСД ) 31. 12. 2014. 31. 3. 2015. 
Стална имовина 62.366 61.141 

Нематеријална имовина 3.922 3.680 
Некретнине, постројења и опрема 57.964 56.979 
Дугорочни финансијски пласмани 480 482 

Обртна имовина 61.396 73.811 
Залихе и дати аванси 684 1.207 
Потраживања 658 512 
Краткорочни финансијски пласмани 47.911 58.853 
Готовински еквиваленти и готовина 9.928 11.327 
ПДВ и активна временска разграничења 2.215 1.912 

Актива 123.762 134.952 
Ванбилансна актива 5 96 
Капитал 68.850 76.724 

Нераспоређена добит/Губитак ранијих година 65.819 68.850 
Нераспоређена добит/Губитак текуће године 3.031 7.874 

Дугорочна резервисања 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 
Краткорочне обавезе 54.912 58.228 

Краткорочне финансијске обавезе 69 69 
Обавезе из пословања 4.323 3.511 
Обавезе по основу ПДВ и ПВР 49.514 50.634 
Остале краткорочне обавезе  944 3.012 
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 62 1.002 

Пасива 123.762 134.952 
Ванбилансна пасива 5 96 
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Уколико се у анализу укључи нето обртни фонд (који има задатак да покаже који део обртне 
имовине је финансиран из дугорочних извора финансирања), као показатељ ликвидности, види 
се да је слика ликвидности на завидном нивоу: 

 

Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види, и даље је присутан тренд 
растуће ликвидности кроз призму нето обртног фонда. Наиме, на крају 2013. је био позитиван 
(део обртне имовине је покривен дугорочним изворима) на нивоу од 1.676 хиљада динара, а на 
крају 2014. наставља да расте, остаје позитиван и износи 6.484 хиљаде динара. Овај показатељ 
је на крају првог квартала 2015. изузетно повољан и износи читавих 15.583 хиљаде динара. 

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

Показатељ 31. 12. 2013. 31. 12. 2014. 31. 3. 2014. 

Ликвидност 1. степена 0,06 0,19 0,19 

Ликвидност 2. степена 1,01 1,11 1,25 

Ликвидност 3. степена 1,03 1,12 1,27 

Горе наведени показатељи указују на све већу ликвидност РНИДС-а, што сведочи о све 
стабилнијем финансијском положају, као и могућности за редовно сервисирање свих доспелих 
и потенцијалних обавеза. Ово је додатно поткрепљено чињеницом о негативном нето дугу, који 
је на крају првог квартала 2015. још већи (за преко 14%) од одличног показатеља за крај 2014. 
(за скоро 3,5 пута већи у односу на крај 2013. године). 
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Реализација финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 
први квартал 2015. године и одговарајуће поређење реализације са планираним вредностима. 

Детаљнији приказ следи на табели испод: 

Шифра Назив План 
Реализац. 
до 31. 3. 

Oстало за 
реализац. 

Проценат 
реализ. 

А Укупно приливи 117.904.830  36.521.740 81.383.090 31,0% 
1 Приливи 117.904.830  36.521.740 81.383.090 31,0% 

1.1 
Аванси за регистрацију 
домена* 

114.613.321  35.658.750 78.954.571 31,1% 

1.2 Провера оспособљености 12.000  0 12.000 0,0% 
1.3 Финансијски приливи 2.489.509  421.990 2.067.519 17,0% 
1.3.1 Камате на штедњу 1.728.259  421.990 1.306.269 24,4% 
1.3.2 Принос од ХоВ 281.250  0 281.250 0,0% 
1.3.3 Позитивне курсне разлике 480.000  0 480.000 0,0% 
1.4 Накнаде суоснивача 780.000  432.000 348.000 55,4% 
1.4.1 Обнова 708.000  264.000 444.000 37,3% 
1.4.2 Нови суоснивачи 72.000  168.000 -96.000 233,3% 
1.5 Остали приливи 10.000  9.000 1.000 90,0% 
Б Укупно одливи 143.493.529  23.261.399 120.232.130 16,2% 

2 
Развој регистра и тржишта 
домена 

53.682.932  4.894.745 48.788.187 9,1% 

2.1 
Развој система за 
регистрацију и доступност 
домена 

32.163.350  2.242.764 29.920.586 7,0% 

2.1.1 Инфраструктура 17.279.850  963.098 16.316.752 5,6% 

2.1.2 
Систем за регистрацију 
домена 

10.192.200  384.414 9.807.786 3,8% 

2.1.3 
Систем за разрешење DNS 
упита 

1.641.960  877.374 764.586 53,4% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 886.500  0 886.500 0,0% 
2.1.5 Хостинг услуге 231.840  17.878 213.962 7,7% 

2.1.6 
Софтверске лиценце – 
годишња обнова 

1.931.000  0 1.931.000 0,0% 

2.2 
Развој и примена правила 
за регистрацију домена 

347.700  15.823 331.877 4,6% 

2.2.1 

Доприноси у вези са 
правом на управљање 
делегираним доменима – 
ICANN 

300.000  0 300.000 0,0% 

2.2.2 
Рад комисије за решавање 
приговора 

47.700  15.823 31.877 33,2% 

2.2.3 
Унапређивање правила за 
решавање спорова 

0  0 0  

2.2.4 Остало 0  0 0  
2.3 Развој тржишта 16.596.901  1.113.744 15.483.157 6,7% 

2.3.1 
Сарадња са овлашћеним 
регистрима 

5.100.000  35.099 5.064.901 0,7% 
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Шифра Назив План 
Реализац. 
до 31. 3. 

Oстало за 
реализац. 

Проценат 
реализ. 

2.3.2 
Спровођење едукативно-
промотивних кампања 

5.010.000  24.455 4.985.545 0,5% 

2.3.3 
Промотивни материјали 
(BTL) 

960.000  141.984 818.016 14,8% 

2.3.4 
Спољни сарадници – 
маркетинг 

1.480.000  218.682 1.261.318 14,8% 

2.3.5 
Унапређење интернет 
присуства 

0  0 0  

2.3.6 
Спровођење истраживања 
о тржишту домена 

525.000  0 525.000 0,0% 

2.3.7 Односи са медијима 1.080.000  135.180 944.820 12,5% 

2.3.8 
Спољни сарадници - 
односи са јавношћу 

2.291.901  558.344 1.733.557 24,4% 

2.3.9 
Креирање ад хок садржаја 
за интернет сајтове и 
друштвене профиле 

150.000  0 150.000 0,0% 

2.4 
Домаћа и међународна 
размена најбоље праксе 

4.174.981  1.522.414 2.652.567 36,5% 

2.4.1 
Службена путовања 
запослених 

3.290.606  1.167.945 2.122.661 35,5% 

2.4.2 
Организација 
међународних радионица 

525.000  0 525.000 0,0% 

2.4.3 
Чланарине у 
међународним 
удружењима 

359.375  354.469 4.906 98,6% 

2.9 Резерва за групу 2 400.000  0 400.000 0,0% 

3 
Пословна изврсност и рад 
Канцеларије 58.047.894  11.870.283 46.177.611 20,4% 

3.1 Ефективно и ефикасно 
пословање 

4.724.450  570.909 4.153.541 12,1% 

3.1.1 
Увођење стандарда у 
пословање и управљање 
пословањем 

1.682.850  92.464 1.590.386 5,5% 

3.1.2 Професионалне услуге 3.041.600  478.445 2.563.155 15,7% 

3.1.3 
Стабилност пословања и 
управљање ризицима 

0  0 0  

3.2 Запослени 34.873.444  6.027.993 28.845.451 17,3% 
3.2.1 Зараде запослених 33.743.144  5.870.095 27.873.049 17,4% 
3.2.2 Превоз запослених 442.300  57.313 384.988 13,0% 

3.2.3 
Друга давања 
запосленима у складу са 
уговорима о раду 

100.000  0 100.000 0,0% 

3.2.4 Развој кадрова 588.000  100.585 487.415 17,1% 

3.3 
Режијски, комунални, 
административни и 
порески одливи 

17.230.000  5.212.054 12.017.946 30,2% 

3.3.1 Комуналије 939.700  225.379 714.321 24,0% 
3.3.2 Комуникације 864.000  218.975 645.025 25,3% 
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Шифра Назив План 
Реализац. 
до 31. 3. 

Oстало за 
реализац. 

Проценат 
реализ. 

3.3.3 
Одржавање опреме и 
просторија 

995.400  166.112 829.288 16,7% 

3.3.4 Репрезентација 384.000  161.623 222.377 42,1% 

3.3.5 
Административни и 
логистички издаци 

950.400  169.987 780.413 17,9% 

3.3.6 Осигурање 304.500  11.330 293.170 3,7% 

3.3.7 
Финансијско-порески 
одливи 

12.792.000  4.258.649 8.533.351 33,3% 

3.4 
Набавка основних 
средстава за Канцеларију 

1.020.000  59.328 960.672 5,8% 

3.4.1 
Рачунарска опрема у 
Канцеларији 

600.000  0 600.000 0,0% 

3.4.2 Канцеларијска опрема 420.000  59.328 360.672 14,1% 
3.9 Резерва за групу 3 200.000  0 200.000 0,0% 

4 
Организациони развој 
Фондације 

20.451.203  3.679.815 16.771.388 18,0% 

4.1 
Обезбеђење јавности рада 
и високог нивоа 
одговорности 

2.061.960  226.966 1.834.994 11,0% 

4.1.1 Презентациони материјали 660.000  43.200 616.800 6,5% 

4.1.2 
Сајт организације 
rnids.rs / рнидс.срб 

1.401.960  183.766 1.218.194 13,1% 

4.2 Рад Управног одбора 10.483.870  1.562.957 8.920.913 14,9% 
4.2.1 Накнаде за рад чланова 9.561.670  1.546.428 8.015.242 16,2% 

4.2.2 
Техничка подршка за рад 
УО 

285.600  0 285.600 0,0% 

4.2.3 
Спољни сарадници и 
консултанти УО 

0  0 0  

4.2.4 Радне групе УО 489.000  0 489.000 0,0% 
4.2.5 Трошкови превоза  147.600  16.529 131.071 11,2% 

4.3 
Рад Конференције 
суоснивача 

2.885.210  353.831 2.531.379 12,3% 

4.3.1 
Накнаде за рад 
председника и заменика 
председника 

2.146.500  353.066 1.793.434 16,4% 

4.3.2 
Одржавање седница 
Конференције 

738.710  765 737.945 0,1% 

4.3.3 
Радне групе Конференције 
суоснивача 

0  0 0  

4.4 
Рад осталих тела 
Фондације 

1.043.100  23.734 1.019.366 2,3% 

4.4.1 Статутарна комисија 143.100  23.734 119.366 16,6% 
4.4.2 Интерна ревизија 900.000  0 900.000 0,0% 
4.5 Међународна сарадња 2.573.563  1.434.907 1.138.656 55,8% 
4.5.1 Службена путовања 2.473.563  1.434.907 1.038.656 58,0% 

4.5.2 
Сарадња са другим 
Регистрима 

100.000  0 100.000 0,0% 
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Шифра Назив План 
Реализац. 
до 31. 3. 

Oстало за 
реализац. 

Проценат 
реализ. 

4.6 
Техничка подршка за рад 
тела Фондације 

433.500  77.421 356.079 17,9% 

4.6.1 Репрезентација 96.000  12.177 83.823 12,7% 

4.6.2 
Стручна помоћ у раду тела 
Фондације 

50.000  0 50.000 0,0% 

4.6.3 
Е-услуге за потребе тела 
Фондације 

108.000  65.244 42.756 60,4% 

4.6.4 
Трошкови организације 
скупова 

100.000  0 100.000 0,0% 

4.6.5 Осигурање за путовања 79.500  0 79.500 0,0% 
4.6.6 Остали трошкови 0  0 0  

4.7 
Спровођење споразума са 
Министарством 

770.000  0 770.000 0,0% 

4.7.1 
Консултант за 
организациона питања 

480.000  0 480.000 0,0% 

4.7.2 
Консултант за 
информациону безбедност 

240.000  0 240.000 0,0% 

4.7.3 Остало 50.000  0 50.000 0,0% 
4.9 Резерва за групу 4 200.000  0 200.000 0,0% 

5 
Подршка развоју 
Интернета у Србији 

10.311.500  2.816.556 7.494.944 27,3% 

5.1 

Пружање подршке 
државним институцијама у 
доношењу и спровођењу 
ИКТ политика 

0  0 0  

5.2 
Едукација стручне и шире 
јавности у области 
Интернета 

1.234.000  0 1.234.000 0,0% 

5.2.1 Сарадња са факултетима 200.000  0 200.000 0,0% 
5.2.2 Едукација путем Интернета 1.034.000  0 1.034.000 0,0% 

5.3 
Пружање подршке 
интернет заједници 

8.977.500  2.816.556 6.160.944 31,4% 

5.3.1 
Пружање подршке развоју 
садржаја (суфинансирање 
пројеката) 

1.468.250  120.520 1.347.730 8,2% 

5.3.2 Спонзорства и донације 1.200.000  66.730 1.133.270 5,6% 
5.3.3 Организовање скупова 4.109.000  2.624.496 1.484.504 63,9% 

5.3.4 
Унапређење DNS система - 
техничке препоруке 

1.000.250  0 1.000.250 0,0% 

5.3.5 SIRT 375.000  0 375.000 0,0% 
5.3.6 RSNOG 825.000  4.810 820.190 0,6% 
5.9 Резерва за групу 5 100.000  0 100.000 0,0% 
9 Резерва 1.000.000  0 1.000.000 0,0% 
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Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 3. 2015, 
паралелно са 31. 12. 2014: 

Датум 31. 12. 2014. 31. 3. 2015. 

Средњи курс евра 120,9583 120,2153 

Валута динара евра динара евра 
 

Средства у RSD РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 
ЕУР 

Текућа средства у RSD 11.653.969,2 € 96.347,0 17.823.165,3 € 148.260,4 
Орочена средства RSD 26.000.000,0 € 214.950,1 26.000.000,0 € 216.278,6 
Укупно 37.653.969,2 € 311.297,1 43.823.165,3 € 364.539,0 
 

Средства у EUR 
Прерачунато 

у РСД 
ЕУР 

Прерачунато 
у РСД 

ЕУР 

Текућа средства у EUR 1.170.352,6 € 9.675,7 1.080.933,9 € 8.991,7 
Орочена средства EUR 14.760.904,2 € 122.033,0 14.577.187,1 € 121.259,0 
Укупно 15.931.256,8 € 131.708,7 15.658.121,0 € 130.250,7 
 
Укупно без ХОВ 53.585.226,0 € 443.005,8 59.481.286,3 € 494.789,7 

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 91.000 евра са 
доспећем почетком 2016. 

 

У Београду, 
28. 4. 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. 2.346 10.513 4.191 45.785 2.590 11.894 4.087 52.910 3.097 13.061 3.857 57.827 2.907 14.695 3.905 61.054

co.rs. 713 4436 766 17.461 756 4.588 677 17.901 756 4.450 581 17.602 620 4.753 412 16.765

in.rs. 345 656 305 2.974 392 614 248 3.160 303 682 205 1.713 260 524 183 2.528

edu.rs. 41 303 67 1.327 30 674 96 1.496 39 392 94 2.724 44 486 54 1.788

org.rs. 131 659 185 3.034 166 763 128 3.119 132 679 136 3.149 135 731 106 3.048

gov.rs 212 232 240 252

ac.rs 43 54 60 61

.rs 3.576 16.567 5.514 70.836 3.934 18.533 5.236 78.872 4.327 19.264 4.873 83.315 3.966 21.189 4.660 85.496

срб. 0 0 2264 2299 1095 1166 85 4.225 308 953 68 2.646 232 771 72 2.275

обр.срб 0 0 44 45 20 22 2 75 3 21 1 49 5 20 1 45

орг.срб 0 0 124 125 47 78 2 216 11 67 2 128 14 58 3 116

од.срб 0 0 156 156 114 33 1 163 16 24 0 82 6 20 1 74

пр.срб 0 0 511 514 166 324 15 987 69 273 5 618 43 224 3 539

ак.срб 2 11 10 10

упр.срб 12 43 52 55

.срб 0 0 3.099 3.153 1.442 1.623 105 5.720 407 1.338 76 3.585 300 1.093 80 3.114

Укупно 3.576 16.567 8.613 73.989 5.376 20.156 5.341 84.592 4.734 20.602 4.949 86.900 4.266 22.282 4.740 88.610

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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