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Увод 

На основу Одлуке донете 22. 3. 2013. Управни одбор Фондације путем Кварталног извештаја 
додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Министарство, а путем веб-сајта и ширу 
јавност. Овај извештај се односи на период 1. 1 – 31. 3. 2016. и садржи побројане све активности 
Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је редовним кварталним 
извештајима директора о раду Канцеларије, који се редовно достављају Управном одбору 
РНИДС-а по истеку сваког квартала и доступни су такође на веб-сајту Фондације. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током првог квартала 2016. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 586 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни прилив износи 37.435.332,52 динара, са ПДВ-ом 

На крају првог квартала 2016. године: 

■ Стање средстава износи 62.207.867 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупан број регистрованих назива домена је: 90.511 .RS и 2.850 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

 Први квартал 2016. обележило је следеће: 

■ Утврђен је предлог измена Општих услова за регистрацију .RS и .СРБ домена 
■ Усвојена је Пописна листа имовине у 2015. 
■ Усвојен је Годишњи извештај директора и Годишњи извештај УО за 2015. 
■ Усвојен је Мандатни извештај УО 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

У првом кварталу је у дата центрима инсталирана нова опрема, која је набављена према јавним 
тендерима реализованим у претходном периоду за чије одржавање су склопљени одговарајући 
уговори о одржавању. Након испоруке и инсталације, започета је фаза преласка на нову 
инфраструктуру. 

Софтвер за регистрацију назива домена 

Нови сазив Управног одбора упознао се са напретком процеса увођења у рад новог Система за 
регистрацију домена. 

Закључено је да су у току активности у вези са додатним тестирањем и оптимизацијом, као и да 
је започета неопходна сарадња са ОР-овима, којима је послата техничка и корисничка 
документација. 

УО разматра да издвоји средства за обуку ОР-ова, како би им се олакшао прелазак са старог на 
нови софтвер и смањила могућност настанка већих проблема. УО је на основу предлога 
пројектанта дао сугестију да се ураде додатна тестирања како би се избегли могући проблеми. 

Пре коначног пуштања у рад новог софтвера, овлашћеним регистрима ће за развој, 
имплементацију и тестирање елемената машинског интерфејса (EPP клијентски модули) на 
располагању бити рок од три месеца. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

Утврђен је предлог измена Општих услова за регистрацију .RS и .СРБ домена. Управни одбор је на 
231. седници донео одлуку да се предлог упути на јавну расправу у трајању од 30 дана, почев од 
22. 3. 2016. 
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Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током првог квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања овлашћених 
регистара, а Канцеларија је Управном одбору поднела извештај о досадашњим резултатима овог 
програма. 

У Хотелу БАХ у Београду је 22. 1. 2016. одржана Конференција овлашћених регистара. 

Међународна сарадња 

Службена путовања током првог квартала 2016. 

У првом кварталу Душан Стојичевић, председник УО у претходном сазиву, упућен је на IG догађај 
у Букурешту, док је члан УО Владимир Алексић присуствовао 37. CENTR Admin Workshop-у у 
Лозани. 

Управни одбор је током квартала одобрио службени боравак директора на CENTR BoD Off-Site у 
Брижу, као и присуство делегације РНИДС-а (у делегацији ће бити и један члан новог сазива УО 
Владимир Алексић) на CENTR Jamboree (обједињени састанци радних група организације), који ће 
бити одржани током другог квартала. 

Датум скупа Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

1–2. 2. 2016. Domain pulse 2016 Лозана Александар Поповић 

3. 2. 2016. 37th CENTR Admin Лозана 
Дејан Ђукић 
Стефан Ковач 
Владимир Алексић 

4. 2. 2016. IG event Букурешт Душан Стојичевић 
16– 7. 2. 2016. 55th CENTR GA Будва Данко Јевтовић 
1–2. 3. 2016. 19th CENTR Marketing Талин Предраг Милићевић 

5–10. 3. 2016. ICANN 55 Маракеш 
Данко Јевтовић 
Дејан Ђукић 

17. 3. 2016. 49th CENTR Legal Лисабон Дејан Ђукић 
22–23. 2. 2016. ICANN CCT Review Team Лос Анђелес Дејан Ђукић 

Сви учесници уредно су доставили Управном одбору извештаје са службених путовања. 
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Пословање Фондације 

Финансије 

Током квартала УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације. 

Почетком године усвојена је Пописна листа имовине у 2015. години, а сачињен је и поднет 
статистички Финансијски извештај за 2015. 

Редовно су израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји, који су дати при крају 
овог документа у секцији Финансијски извештаји, заједно са прегледом стања финансијских 
средстава Фондације. 
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Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

Почетком 2016. УО је радио на усвајању извештаја за 2015. Једногласно су усвојени извештаји о 
раду директора и УО за последњи квартал 2015. Са четвртим кварталом комплетиран је Годишњи 
извештај директора и Годишњи извештај УО. Имајући у виду да се приближавао крај мандата УО, 
усвојен је једногласно и Мандатни извештај УО. Сви наведени документи постављени су на веб-
сајт Фондације. 

Активности Управног одбора 

Први квартал обележио је престанак мандата претходног сазива Управног одбора и избором 
новог састава на Изборној седници Конференције суоснивача, одржаној 20. 2. 2016. 

Нови чланови Управног одбора постали су Војислав Родић, Горан Миланковић, Драган Јеремић, 
Милоје Секулић и Мирко Марковић, а рад у Управном одбору наставили су Биљана Ромић Пунош 
и Владимир Алексић. 

Нови сазив УО је отпочео са радом дан после избора, када је Војислав Родић једногласно изабран 
за председника УО, док је Горан Миланковић изабран за заменика председника УО. Остатак 
седнице био је посвећен дискусији о пракси рада УО. 

Укупно је током квартала одржано седам седница УО, од чега две електронске, при чему је нови 
сазив одржао четири редовне и једну електронску седницу. 

Утврђен је календар одржавања седница и распоред за писање кварталних извештаја. Одређени 
су чланови УО задужени за сарадњу са Интерном ревизијом (Биљана Ромић Пунош) и 
Статутарном комисијом (Војислав Родић). 

Донета је одлука да члан УО Драган Јеремић и председник Конференције суоснивача Зоран 
Бухaвац буду ти који ће формулисати захтеве и критеријуме за праћење закључака, одлука и 
других аката УО и Конференције суоснивача.  

Донета је одлука о одржавању пробне електронске седнице УО. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

У првом кварталу 2016. у Конференцији суоснивача није било промена у саставу. 

У овом периоду Управни одбор био је ангажован на припреми Ванредне и Изборне седнице 
Конференције суоснивача. Предложен је дневни ред и датум одржавања седница, а расписан је и 
јавни позив за попуњавање једног места у Статутарној комисији, које је остало упражњено након 
што се један члан претходно повукао. Ванредна и Изборна седница одржане су 20. 2. 2016, када је 
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изабран нови сазив УО, а Конференција суоснивача захвалила се на дотадашњем ангажовању 
свим члановима претходног сазива Управног одбора. 

Подршка раду Статутарне комисије 

Управни одбор обавештен је о подношењу оставке једног од чланова Статутарне комисије, након 
чега је донета одлуку о покретању поступка за избор новог члана. На конкурс је пристигло пет 
пријава, а Конференција суоснивача изабрала је Светлану Стојковић за нову чланицу Статутарне 
комисије, на седници одржаној 20. 2. 2016. 

Током квартала Управни одбор је примио једно питање суоснивача за Статутарну комисију, које 
јој је проследио на даље поступање. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

РНИДС је пружио у подршку организацији једног од панела на скупу поводом Дана безбедног 
интернета (Safer Internet Day) који је организовало Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација. 

Дирекција за електронску управу и канцеларија Светске банке у Србији организовала је 
радионицу о стратешкој подршци развоју е-Управе под називом „Дигитална Србија”. На тој 
радионици је учествовао и Слободан Марковић из РНИДС-а. 

Односи са интернет заједницом 

Програми едукације 

Током квартала одржана су и две едукације. Прво на тему едукације о сајбер безбедности на 
Факултету за безбедност и дипломатију, које је организовано са НВО БЕУМ (Београдски модел 
Европске уније). Друго предавање је било на Факултету организационих наука, где је одржано 
предавање о интернет доменима, коме је присуствовало око 30 студената овог факултета. 

Организација и суорганизација скупова 

Дана 15. и 16. 3. 2016, у хотелу „Hyatt Regency” у Београду, пред преко 370 посетилаца и 50 страних 
и домаћих учесника, одржана је седма по реду годишња конференција о развоју Интернета у свету 
и у оквиру .РС и .СРБ доменских простора – „Дан интернет домена Србије“ (ДИДС 2016), у 
организацији Фондације. Конференција је овај пут одржана под слоганом „Живимо Интернет… 
Глобално – Безбедно – Локално“. Целодневни програм ДИДС-а, традиционално подељен у три 
блока, поред ИТ професионалаца из свих привредних области, окупио је и друге домаће кориснике 
Интернета најразличитијих интересовања. Као и претходне године, организацију ДИДС-а је 
подржао ICANN. Конференцију су отворили испред РНИДС-a директор Данко Јевтовић и 
председник УО Војислав Родић. 

Дана 16. 3. 2016, одржан је други Регионални интернет форум – РИФ 2016, као пратећи форум 
ДИДС-а, коме је присуствовало око 60 посетилаца. Форум је био затвореног карактера. 

Управни одбор задужио је Канцеларију да припреми детаљни финансијски извештај ДИДС-а и 
достави га током априла, односно у II кварталу. 

— 
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Дана 27. 1. 2016. у Старит центру обележена је четврта годишњица СРБ. домена, скупом под 
називом „Ћирбастерс”, током кога је организована дискусија на тему разбијања погрешних 
митова о ћирилици на Интернету. 

Управни одбор донео је одлуку о додели подршке у вредности од 150.000 динара Удружењу 
предузетника Лесковца ради организовања Европске недеље стартапа. 
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РНИДС-CERT 

Управни одбор РНИДС-а је на 227. седници 2. 2. 2016. донео закључак којим се препоручује 
директору да активности на формирању РНИДС-CERT-а одложи до избора новог сазива УО. У 
складу са тим, нови сазив УО се, на 232. седници, упознао са досадашњим активностима у вези 
са формирањем CERT-a. Том приликом, координатор Радне групе за CERT, Ненад Орлић, 
представио је извештај и закључке ове радне групе. УО је такође донео закључак да се од 
Статутарне комисије затражи мишљење у вези могуће организационо-правне структуре CERT-а. 

Дана 13. 1. 2016. у просторијама РНИДС-а одржан је састанак представника РНИДС-а и МУП-
CERT-а. На састанку је било речи о плановима две организације на пољу информационе 
безбедности, као и о могућностима конкретне сарадње. У периоду након састанка је формулисан 
текст Споразума о сарадњи између РНИДС-а и МУП- CERT-а, који је Управни одбор РНИДС-а 
усвојио на 228. седници и проследио на даље поступање колегама у МУП-у. 

  



 

Извештај Управног одбора за први квартал 2016. 12/14 

Финансијски извештаји 

Периодични извештаји за први квартал 2016. 

У овом делу документа укратко ће бити представљени Биланс успеха (за период 1. 1 – 31. 3. 2016, 
у поређењу са истим периодом 2015), као и Биланс стања (на дан 31. 3. 2016. у поређењу са 
стањем на дан 31. 12. 2015), 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 РСД К1 2015. / 31. 12. 2015.  К1 2016. / 31. 3. 2016. %  
Пословни приходи 30.303 32.570 107,5% 

Пословна добит 9.072 8.243 90,9% 

Нето резултат 7.874 7.580 96,3% 

Актива 130.810 138.969 106,2% 

Капитал 72.810 80.390 110,4% 

Нето дуг -21.454 -27.526 128,3% 

Биланс успеха 

У .000 РСД К1 2015. К1 2016. 
Пословни приходи 30.303 32.570 
Приходи од продаје 29.851 32.261 
Остали пословни приходи 452 309 
Пословни расходи 21.231 24.327 
    Трошкови материјала 140 134 
    Трошкови зарада и накнада зарада 12.994 13.236 
    Остали пословни расходи 6.824 10.036 
    Трошкови амортизације  1.273 921 
ЕБИТ 9.072 8.243 
ЕБИТ маржа 29,9% 25,3% 
Финансијски приходи 404 631 
Финансијски расходи 207 23 
Остали приходи 0 0 
Остали расходи 0 0 
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  0 2 
ЕБТ 9.269 8.853 
Порез 1.395 1.273 
Нето резултат 7.874 7.580 
Нето профитна стопа 26,0% 23,3% 
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У првом кварталу 2016. је остварен раст пословних прихода од 7,5% у односу на остварење из 
истог периода 2015. Имајући у виду да су пословни расходи (укључујући и амортизацију) 
остварили раст у истом периоду од 14,6%, пословни добитак је на нивоу од 8.243 хиљаде динара 
(уз стопу од 25,3%, и смањење у односу на исти период 2015. од око 9,1%, као и ЕБИТДА маржу од 
28,1%.  

Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 8.853 хиљаде 
динара (уз стопу од 27,2% и смањење од 4,5% у односу на први квартал 2015.  Већи резултат пре 
опорезивања у односу на пословни резултат је последица добитка из активности финансирања. 
Нето добит износи 7.580 (уз стопу од 23,3% и смањење у односу на први квартал 2015. од 3,7%, 
када је профитна стопа била на нивоу од 26,0%). 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 РСД  31. 12. 2015. 31. 12. 2016. 
Стална имовина 74.540 74.017 

    Нематеријална имовина 13.122 13.147 

    Некретнине, постројења и опрема 61.418 60.870 

    Дугорочни финансијски пласмани 0 0 

Обртна имовина 56.270 64.952 

    Залихе и дати аванси 433 246 

    Потраживања 988 1.116 

    Краткорочни финансијски пласмани 30.207 34.564 

    Готовински еквиваленти и готовина 21.454 27.526 

    ПДВ и активна временска разграничења 3.188 1.500 

Актива 130.810 138.969 
Ванбилансна актива 96 5 
Капитал 72.810 80.390 

    Нераспоређена добит/Губитак ранијих година 68.824 72.810 

    Нераспоређена добит/Губитак текуће године 3.986 7.580 

Дугорочна резервисања 0 0 

Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе 58.000 58.579 

    Краткорочне финансијске обавезе 0 0 

    Обавезе из пословања 4.986 3.014 

    Обавезе по основу ПДВ и ПВР 51.714 51.463 

    Остале краткорочне обавезе  1.081 963 

    Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 219 3.139 

Пасива 130.810 138.969 
Ванбилансна пасива 96 5 
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Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 3. 2016, 
паралелно са 31. 12. 2015: 

Датум 31. 12. 2015. 31. 3. 2016. 

Средњи курс евра 121,6261 122,9245 

Валута RSD EUR RSD EUR 

 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 24.237.018 € 199.275 22.120.278 € 179.950 

Орочена средства у РСД   12.000.000 € 97.621 

Укупно 24.237.018 € 199.275 34.120.278 € 277.571 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато 

у RSD EUR 
Прерачунато у 

RSD EUR 

Текућа средства у ЕУР 16.133.157 € 132.646 12.427.007 € 101.095 

Орочена средства у ЕУР   15.045.959 € 122.400 

Укупно 16.133.157 € 132.646 27.472.966 € 223.495 

 

Укупно без ХОВ 40.370.175 € 331.920 61.593.244 € 501.066 

Хартије од вредности 11.676.106 € 96.000 614.623 € 5.000 

Укупно новчана средства 52.046.281 € 427.920 62.207.867 € 506.066 

 

Наведене хартије од вредности у износу од 5.000 евра се односе на обвезнице старе девизне 
штедње које доспевају у мају 2016.  

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи 
62.207.867 динара. 

 

У Београду, 
5. 5. 2016. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 

vojislav.rodic@rnids.rs 
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