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Увод 

На основу Одлуке донете 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације путем кварталног 

извештаја додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Mинистарство, а путем веб 

сајта и општу јавност. Овај извештај се односи на период од 1. јануара до 31. марта 2015. године, 

и садржи побројане све активности Управног одбора у том периду. Рад Канцеларије РНИДС-а 

покривен је другим документима, редовним кварталним извештајима директора о раду 

Канцеларије, који се редовно достављају Управном одбору РНИДС-а по истеку сваког квартала. 

У овом периоду одржано је пет седница УО, од чега четири редовнe и једна електронска. Број 

одржаних формалних и неформалних радних састанака у овом кварталу увелико је превазишао 

број одржаних седница, у складу са текућим задацима и потребама руковођења Фондацијом. 

У првом кварталу 2015. године у Конференцију суоснивача примљено је седамнаест, а 

Конференцију су напустила три суоснивача.  

Софтвер за регистрацију 

Изабрани понуђач, компанија IT BIZ Solutions из Београда, након потписивања уговора са 

Фондацијом крајем претходне пословне године, започео је, после Новогодишњих празника, рад 

на изради новог софтвера за регистрацију назива домена. Комисија за избор извођача, Управни 

одбор и директор РНИДС-а препустили су оперативни рад са извођачем стручном особљу 

Канцеларије и раније изабраном пројектанту (који је уједно и надзорни орган за имплементацију 

софтвера). Неки од запослених су били и чланови радне групе, односно комисије за избор 

најбољег понуђача, тако да је обезбеђен континуитет у раду и није било „празног хода“ након 

завршетка конкурса.  

Током првог квартала 2015. године није било потребе за извештавањем Управног одбора на 

недељном или месечном нивоу од стране извођача, надзорног органа или Канцеларије, али се 

очекује све учесталије подношење извештаја како пројекат буде одмицао и улазио у завршну фазу 

(тестирање), до краја године. Успешан завршетак овог обимног и комплексног пројекта 

представља једна од примарних задатака постојећег сазива Управног одбора Фондације до 

истека мандата.  

Међународна и домаћа сарадња 

Председник Управног одбора је на првој седници у јануару месецу известио остале чланове УО о 

претходно потписаном Споразуму о сарадњи РНИДС-а са хрватским националним регистром. 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20Upravnog%20Odbora/Odluke2013/odluka-2013-149-1.pdf
http://www.rnids.rs/cir/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8-%D1%83%D0%BE
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Председник је, такође, известио УО о добијеним одобрењима од стране ICANN-a и EuroDIG-a за 

коришћење логотипа на предстојећој ДИДС (Дан интернет домена Србије) конференцији, као плод 

његове личне иницијативе. Ове године конференција је добила регионални значај кроз 

организацију другог дана скупа, „Регионалног интернет форума“, који је уједно био званични 

припремни скуп за овогодишњи EuroDIG - Европски дијалог о управљању Интернетом, који се 

одржава у Софији. Уз то, добијањем подршке ICANN-а, водеће организације за управљање 

Интернетом и руковођење његовом глобалном структуром, ДИДС је уписан у календар оваквих 

конференција на светском нивоу. Више речи о самој конференцији биће у наредном поглављу, а 

комплетан извештај достављен је Управном одбору од стране Канцеларије, тачније Сектора за 

развој пословања и маркетинг, који је по пријему извештаја јавно похваљен за изузетну 

организацију читавог скупа.  

Управни одбор је већином гласова одлучио да подржи директора Данка Јевтовића у кандидатури 

за члана Управног одбора CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries - 

Удружење европских регистара националних интернет домена). Након тога, на 53. Генералној 

скупштини CENTR, одржаној 19. марта у Копенхагену, директор Јевтовић је, поред Ђованија 

Сепије, новог председника Управног одбора ове организације, уз Елизабет Екстранд изабран за 

члана Управног одбора CENTR (http://www.rnids.rs/cir/новости/директор-рнидс-а-изабран-у-

управни-одбор-centr-а/id/6000#sthash.cOjn2P57.dpuf).  

Канцеларији је дат налог да се испитају могућности и захтеви (критеријуми) за организовање 

ICANN скупа и Генералне скупштине CENTR, а да о резултатима извести УО.  

У овом кварталу одржано је неколико догађаја. РНИДС је ове године по шести пут био 

организатор ДИДС конференције и по први пут суорганизатор RIPE SEE4 регионалног скупа који 

је окупио 250 учесника из 18 земаља ширег региона и Европе, на којем су дискутоване различите 

теме, од управљања Интернетом, преко мерења квалитета Интернет услуга, до веома напредних 

Интернет технологија за унапређење квалитета и расположивости Интернета у ширем региону 

југоисточне Европе. Теме су се допуњавале и преплитале, а учешће су узели и представници 

РАТЕЛ-а, Министарства туризма, трговине и телекомуникација и Дирекције за електронску 

управу, као и многобројне међународне организације. 

Табела: Службена путовања и одређене делегације за овај квартал: 
 

Датум одржавања 
Скуп/ 

Организација 
Место 

Делегирани 
учесник 

Датум 
путовања 

27. 1. EuroDIG SEE Софија 
Душан 
Стојичевић 

24—28. 1. 

https://www.icann.org/
http://www.rnids.rs/cir/новости/директор-рнидс-а-изабран-у-управни-одбор-centr-а/id/6000#sthash.cOjn2P57.dpuf
http://www.rnids.rs/cir/новости/директор-рнидс-а-изабран-у-управни-одбор-centr-а/id/6000#sthash.cOjn2P57.dpuf
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8—12. 2. ICANN 52 Сингапур 

Душан 
Стојичевић, 
Александар 
Павловић 

7—14. 2. 

25. 2. 34th CENTR Admin Берлин 
Владимир 
Алексић 

24—26. 2. 

12—14. 3. APTi workshop Букурешт 
Душан 
Стојичевић 

12—14. 3. 

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

17—20. 3. 

 

Скуп/Организација Место  Термин 

Organizing committee meeting, EuroDIG SEE Sofia Jan 25-28, 2015 

ICANN 52 Singapur Feb 8-12, 2015 

34th CENTR Administrative workshop Berlin, Nemačka Feb 25, 2015 

46th CENTR Legal & Regulatory workshop Berlin, Nemačka Feb 25, 2015 

Domain  pulse Berlin, Nemačka Feb 26 - 27, 2015 

53rd CENTR General Assembly/2015 Annual General 
Meeting 

Kopenhagen, 
Danska 

Mar 18 - 19, 2015 

Трећи рођендан .срб домена и шеста годишња ДИДС конференција 

Поводом треће године постојања ћириличког националног интернет домена .СРБ, 27. јануара 

организована је у Галерији „Озон“ 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 разговарало се о друштвено-технолошком 

феномену ћирилице на Интернету, њеном опстанку на глобалној мрежи, предностима и 

проблемима када је у питању .СРБ домен, као и о досадашњим резултатима РНИДС-а на овом 

пољу.  

Поштујући своја национална писма, до сада су 23 државе, међу којима и највеће земље света у 

којима се не користи латиничко писмо (Русија, Кина и Индија), као и многе арапске и азијске 

земље, донеле одлуку да уведу и националне интернет домене чији називи нису написани 

енглеским алфабетом. Закључено је су промоција и очување могућности коришћења разних 

језика и писама у савременој дигиталној комуникацији, суштински основ за очување локалних 

http://meetings.icann.org/
https://centr.org/Admin34
https://centr.org/Legal46
http://www.domainpulse.de/en
https://centr.org/GA53
https://centr.org/GA53
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друштвених заједница, побољшање интеркултуралног дијалога, као и за развој међусобног 

разумевања и унапређење толеранције.   

10. марта, пред преко 300 посетилаца, у Хотелу „Metropol Palace“ у Београду је одржана шеста по 

реду годишња конференција о развоју Интернета у свету и у оквиру .RS и .СРБ доменских простора 

- „Дан интернет домена Србије“ (ДИДС 2015), у организацији Фондације. Конференција је овај пут 

одржана под слоганом „У ком си интернет филму?“. Целодневни програм ДИДС-а, традиционално 

подељен у три блока, поред IT професионалаца из свих привредних области, окупио је и друге 

домаће кориснике Интернета најразличитијих интересовања, који су имали прилику да чују 

искуства тридесетак учесника конференције из земље и иностранства.  

Први блок конференције под називом „Господари Интернета“ говорио је о најављеним променама 

у глобалном управљању Интернетом. Без правилног и недискриминишућег превођења домена у 

IP адресе и њихове фер расподеле међу милијардама повезаних уређаја, Интернет би био 

распарчан. Од септембра текуће године надзор над овим функцијама требало би да буде пренесен 

са Владе САД на „све нас“, односно глобалну интернет заједницу, успостављањем такозваног 

„мултиактерског модела“.  

Други блок под називом „Позови Е ради трговине“ био је посвећен е-трговини, кроз све њене 

аспекте: правно-финансијски, промотивни, логистички и софтверски. Учесници у панел дискусији 

били су домаћи стручњаци из ове области, који су презентовали конкретна решења из праксе и 

искуства из сопствених онлајн пројеката. Трећи блок под називом „Домен који обећава“ 

традиционално је био резервисан за угледне локације на националним интернет доменима .RS и 

.СРБ, са животним темама које добро илуструју разне могућности стварања како квалитетних 

садржаја, тако и пословања на глобалној мрежи.  

Подршка развоју интернета 

На почетку овог квартала, председник УО и директор Фондације известили су чланове УО о 

пристиглом позиву Министарства трговине, туризма и телекомуникација, везаном за 

покровитељство конференције „Нове технологије у образовању“, која је планирана од 27. до 28. 

фебруара 2015. године. Након краће дискусије, Управни одбор је одлучио да ипак издвоји мања 

финансијска средства за ту сврху, иако РНИДС-у није најављен тај догађај, те није имао сазнања 

о истом када је формиран буџет за 2015. годину. Оваква одлука донета је имајући у виду да се 

радило о  друштвено корисној теми коју овај скуп покрива („e-learning“ и развој и популаризација 

Интернета), која нема директне везе са примарном делатношћу РНИДС-а, али спада у домен 

фондацијске улоге организације. 
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Оперативни рад 

Током првог квартала Управни одбор је донео неколико одлука са циљем да подржи иницијативе 

и рад Канцеларије РНИДС, као и да се повећа ефикасност и транспарентност рада УО кроз 

периодичне јавне седнице (отворене за присуство представника суоснивача). Усвојен је календар 

седница Управног одбора за 2015. годину, а у сарадњи са председником Конференције 

суоснивача и на његов предлог, одређен је датум одржавања редовне седнице Конференције 

суоснивача у мају месецу.  

Усвојен извештај директора за четврти квартал 2014. године. Усвојене су пописне листе за 2014. 

годину и дате препоруке за даљи рад, као и смернице за ребаланс буџета за 2015. годину. Усвојен 

је и финални предлог, односно критеријуми за будуће суфинансирање оглашавања Овлашћених 

регистара, које је започето још током претходног квартала у форми пилот пројекта.  

Управни одбор је дискутовао о промени врсте Уговора са директором. Дискутовано је и о тексту, 

односно процедури која описује кораке пријема суоснивача, који је доставила Канцеларија. 

Закључено је да треба прецизирати рок у коме, након доношења одлуке УО о пријему суоснивача, 

се мора потписати Уговор о приступању, као и о повраћају средстава датих за чланарину уколико 

уговор не буде потписан у превиђеном року.   

Предложено је и усвојено формирање радне групе за пројекат SIRT. Усвојен је и предлог за 

формирање радне групе за усклађивање Општих услова о регистрацији назива националних 

интернет домена са Законом о заштити података о личности. Обе радне групе су формиране 

почетком другог квартала, а за координатора друге радне групе изабран је члан УО Станиша 

Јосић.  

Усвојено је Упутство о поступку и условима за резервацију и регистрацију назива интернет 

домена за потребе РНИДС-а. Чланови УО Душан Стојичевић и Снежана Божић, делегирани су у 

тим Канцеларије који прати реализацију набавке услуга анализе организационе структуре РНИДС-

а, док су Александар Павловић и Зоран Перовић одређени за учешће у тиму који прати реализацију 

анализе ИКТ система Фондације.  

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 
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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 

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 

 

 

У Београду, 
15. мај 2015. године 

 Душан Стојичевић 

Председник УО РНИДС-а 
 

 


