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Увод 

На основу Одлуке донете 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације 
путем кварталног извештаја додатно извештава Конференцију   суоснивача,надлежно 
Министарство, а путем веб сајта и општу јавност. Овај извештај се односи на период од 1. 
априла до 30. јуна 2015. године,и садржи побројане све активности Управног одбора у том 
периоду. 

 

У овом периоду одржано је 5 седница УО, од чега 4 редовних, 1 електронска седница. Одржано је 
неколико формалних и неформалних састанака. 
У Конференцију суоснивача  није примљен ниједан суоснивач а Конференцију је  напустио  један 
суоснивач. 

 
 

Мајска седница Конференције суоснивача 

Током другог квартала, УО је радио на припреми редовне мајске седнице Конференције 
суоснивача, која је одржана 23.5.2015. 
Душан Стојичевић, председник УО је представио предлог измена и допуна Статута РНИДС-а. 
којим се додаје да се јавне седнице УО заказују за исти дан, када се одржавају редовне седнице 
Конференције суоснивача.  Предлог измена Пословника о раду, предложене су измене које су 
унете у Статут. 

 

Једногласно је усвојен текст годишњег  извештаја УО за 2014. годину. Душан Стојичевић, 
председник УО је представио годишњи извештај о раду Управног Одбора за 2014. године и 
истакао најзначајније реализоване активности. 

 

Александар Павловић, члан УО је представио квартални извештај о раду УО за први квартал 
2015. године. 

 

Споразуми о сарадњи: Душан Стојичевић је представио закључене споразуме  са словеначким 
интернет регистром „АРНЕС“ и  са Дирекцијом за еуправу РС. 

 
 

Међународна и домаћа  сарадња 

У овом периоду доста се радило на промоцији развоја интернета у Србији кроз конференције. 
Управни одбор је дао сагласност за суорганизацију скупа интелектуалне својине интернет. 
Поред домаће сарадње управни одбор је учествовао на међународним скуповима. Направљен 
је споразум са АРНЕС-ом. Управни одбор је једногласно одлучио да се искаже интересовање за 
организовање CENTR генералне скупштине у Србији. 

 
Нова енергија:Од 3. 4. до3. 5.2015,Копаоник, Србија 
У оквиру Конференције „Нова енергија“ на Копаонику РНИДС је одржао програм „Pitajte.RS“, о 
коме је више писано у секцији „Подршка развоју Интернета у Србији — Односи са интернет 
заједницом — Програми едукације“. 

 
Jamboree 2015: Од 1. до 3. 06.2015,Стокхолм, Шведска 
Џамбори је скуп Удружења европских регистара CENTR током кога се одржавају све CENTR 
радионице. Ове године је домаћин био шведски регистар „IIS“. 
Одржани су: 47. CENTR Legal & Regulatory радионица (Дејан Ђукић), 9. CENTR Security радионица 
(Александар Костадиновић), 35. CENTR Administrative радионица (Дејан Ђукић, Стефан Ковач), 
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32. CENTR Technical радионица (Александар Костадиновић), 17. CENTR Marketing радионица 
(Предраг Милићевић) и 7. CENTR R&D радионица. Данко Јевтовић, директор РНИДС-а и члан УО 
CENTR-e и Владимир Алексић, члан УО РНИДС-а, су учествовали у раду већине радионица. 
Током овог скупа одржане су CENTR радионице, а први пут је испробан и нови формат рада који 
повезује учеснике из различитих радионица, и за који је нађено место у распореду скраћивањем 
времена за радионице до ручка. Сви учесници, без обзира којој радионици припадају, су се 
опредељивали за један од два нова програма: Базе знања или Основе за будућност (Knowledge 
Bases / Future Bases). 

 

 
ICANN 53: Од 21. до 25. 6. 2015,Буенос Ајрес, Аргентина 
Делегација РНИДС-а за ICANN 53 се састојала од Душана Стојичевића, председника УО, Снежане 
Божић, члана УО, и Данка Јевтовића, директора РНИДС-а. Већина скупа је била посвећена IANA 
транзицији и односу радних група за IANA транзицију и транспарентност/одговорност (CWG-Ste- 
wardship и CCWG-Accountability), који је био изузетно занимљив због условљавања у документу 
РГ за транзицију којим се захтевају одређени услови које треба да испуни предлог Радне групе 
за транспарентност и урачунљивост ICANN-a. 

 

Делегација РНИДС-а је учествовала у раду ccNSO тела, где је чак пет сесија било посвећено IANA 
транзицији и унапређење транспарентности, одговорности и поузданости ICANN-a. Врхунац 
састанка је било гласање на коме је ccNSO једногласно подржао усвајање предлога Радне групе 
за IANA транзицију (CWG-Stewardship). По завршеном састанку ccNSO-а савет (ccNSO Council) 
је и формално једногласно усвојио предлог и упутио га Радној групи за координацију предлога 
IANA транзиције међу заједницама (називи, бројеви, протоколи) — IANA Stewardship Transition 
Coordination Group (ICG). 

 

 
Сарадња са државним институцијама 

УО је усвојио следеће извештаје на основу којих је Канцеларија доставила следеће документе 
Министарству трговине, туризма и телекомуникација: 

 

1. Извештај о функционисању организационог модела РНИДС-а, који је сачинио независни 
стручни консултант – фирма „Lloyd’s Register д.о.о.” 
 

2. Извештај о информатичкој безбедности, заштити података и континуитету рада у ИКТ 
систему РНИДС-а, који је сачинио независни стручни консултант – фирма „Advance Vision 
Tech д.о.о.”; 
 

3. Извештај о доступности главних DNS сервера за националне домене, који је сачинио мр Ненад 
Крајновић са Катедре за телекомуникације Електротехничког факултета у Београду; 
 

4. Извештај о доступности система за регистрацију националних домена – RsReg, који је 
сачинила фирма „IT Biz Solutions д.о.о.” 
 

5. Извештај о стању средстава Фондације РНИДС на дан 30. 5. 2015, који је сачинила Канцеларија 
РНИДС-а. 

 

Извештаји су показали да РНИДС испуњава обавезе из Споразума у погледу начина рада 
организације, безбедности и доступности ИКТ система, као и финансијских резерви за стабилно 
функционисање. 

 



Извештај УО за други квартал 2015. 4/12 

 

 

 
 
Формирана је радна група за измену одредби аката којима се уређује питање података који 
се прикупљају од регистраната. Задатак радне групе је, да након анализе, предложи измене 
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена и других изведених аката. 
За координатора радне групе изабран је Станиша Јосић. 

 

Формирана је радна група за пројекат СИРТ за подручје националних интернет домена. За 
координатора радне групе изабран је Ненад Орлић. 

 

У току јуна 2015. РНИДС је објавио Јавни позив за избор арбитара за решавање спорова поводом 
регистрације назива националних интернет домена. Заинтересована лица су имала рок до 6. 7. 
2015. да доставе пријаву са радном биографијом. 

 

Управни одбор једногласно је усвојио текст дописа Министарства трговине,  туризма и 
телекомуникација и Дирекцији за електронску управу у вези са иницијативом за повећање 
коришћења ћириличних .СРБ домена и IPv6 протокола у органима државне управе . 

 

Управни одбор једногласно је усвојио текст Пројеката’’ Развој методологије и стандарда центра 
изврсности за одговоре на сајбер претње и управљања сајбер безбедношћу у Србији’’ који је 
доставио ФОН и предлог укључивања РНИДС-a у тај Пројекат. 

 
 

Оперативни послови 

На седницама УО једногласно је усвојен Завршни рачун,  Ребаланс буџета (након урађених 
корекција које је сугерисао УО),  Годишњи извештај о раду директора за 2104. годину , као и 
Квартални извештај УО за  IV квартал 2014. године. 

 

На седницама УО пратио се и рад и периодични извештај о напретку у изради софтвера за 
регистрацију домена. 

 
 

Приливи и реализација 

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у другом 
кварталу 2015. износи 21.984.750 динара, што представља повећање од 17% у односу у односу 
на 2013. У односу на исти период  2014. нема статистички значајнијег раста. 

 
 

Финансијски извештаји 

Периодични извештај за други квартал 2015. 
 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. 1 – 30. 6. 
2015, у поређењу са истим периодом 2014. године), као и биланс стања (на дан 30. 6. 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: 
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У .000 динара (РСД) 
Квартал 2-2014. 

31.12.2014. 
Квартал 2-2015. 

30.6.2015. 
% 

Пословни  приходи 49.491 53.134 107,4% 

Пословна добит 9.859 9.786 99,3% 

Нето резултат 9.559 8.715 91,2% 

Актива 123.787 132.289 106,9% 

Капитал 68.824 77.539 112.7% 

Нето дуг -9.859 -9.752 98,2% 

 
 

Биланс успеха 
 

У .000 динара (РСД) Кв. 2-2014. Кв. 2-2015. 

Пословни приходи 49.491 53.134 

Приходи од продаје 49.106 52.588 

Остали пословни приходи 385 546 

Пословни расходи 39.632 43.348 

Трошкови  материјала 550 308 

Трошкови зарада и накнада зарада 24.463 26.685 

Остали пословни расходи 11.872 14.008 

Трошкови  амортизације 2.747 2.347 

EBIT 9.859 9.786 

EBIT маржа 19,9% 18,4% 

Финансијски приходи 1.905 814 

Финансијски расходи 436 234 

Остали приходи 0 0 

Остали расходи 0 0 

Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља -44 -108 

EBT 11.284 10.258 

Порез 1.725 1.543 

Нето резултат 9.559 8.715 

Нето профитна стопа 19,3% 16,4% 
 

У прва два квартала 2015. је остварен раст пословних прихода у износу од 7,4% 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 9,4%, пословни добитак је на нивоу од 9.786 
хиљаде динара (уз стопу од 18,4%, и смањење у односу на исти период 2014. од око 0,7%, као и 
ЕБИТДА маржу од 22,8%. 

 

 

Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 10.258 хиљада 
динара (уз стопу од 19,3% и смањење од нешто више од 9% у односу на прва два квартала 2014. 
Већи резултат пре опорезивања у односу на пословни резултат је последица добитка из 
активности финансирања. Нето добит износи 8.715 (уз стопу од 16,4% и смањење у односу на прва 
два квартала 2014. од око 9%, када је профитна стопа била на нивоу од 19,3%). 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. 30.6.2015. 

Стална имовина   62.367   63.062 

Нематеријална  имовина                               3.922 6.576 

Некретнине, постројења и опрема  57.965   55.999 
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Дугорочни финансијски пласмани                           480 487 

Обртна имовина  61.420   69.227 

Залихе и дати аванси                                 684 1.361 

Потраживања                                 673 1.021 

Краткорочни финансијски пласмани  47.911   55.343 

Готовински еквиваленти и готовина 9.928 9.752 

ПДВ и активна временска разграничења 2.224 1.750 

Актива   123.787   132.289 

Ванбилансна актива 5 96 

Капитал   68.824   77.539 

Нераспоређена добит/Губитак ранијих година   65.819   68.824 

Нераспоређена добит/Губитак текуће године  3.005 8.715 

Дугорочна резервисања 0 0 

Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе   54.963   54.750 

Краткорочне финансијске обавезе 69 0 

Обавезе из пословања 4.373 3.926 

Обавезе по основу ПДВ и ПВР   49.515   50.222 

Остале краткорочне обавезе 944  53 

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 62 549 

Пасива   123.787   132.289 

Ванбилансна пасива 5 96 

 
 
 
 
Београд, 25.9.2015.  

Душан Стојичевић 
 
 
                 Председник УО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


