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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. 4 – 30. 6. 2016. и садржи побројане све активности Управног 
одбора у том периоду. 

Током периода извештавања одржано је девет седница УО (234-242), од чега две електронске 
(237. и 240). 

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 другог квартала 2016. године: 
■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 488 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни прилив износи 68.164.047 динара, са ПДВ-ом 

На крају другог квартала 2016. године: 
■ Стање средстава износи 62.039.294 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупан број регистрованих назива домена је: 91.471 .RS и 2823 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

Други квартал 2016. обележило је следеће: 
■ Усвојен предлог измена Општих услова регистрације националних интернет домена 
■ Обављена контрола плана за пуштање у рад новог Система за регистрацију назива 

домена 
■ Покренута иницијатива за придруживање РНИДС-а организацији RIPE NCC 
■ Усвојен Завршни рачун за 2015. 
■ Усвојен споразум о сарадњи са UTIC-ом 
■ Усвојен споразум о сарадњи са РТС-ом 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Управни одбор извештен је о успешно окончаном преласку на нову хардверску инфраструктуру, 
што је битан корак у преласку на нови Систем регистрације домена. 

Софтвер за регистрацију назива домена 

У оквиру 236. седнице УО, одобрена је набавка лиценце за софтвер за статичко тестирање 
програмског кода, у циљу наставка тестирања новог Система за регистрацију назива домена.  

На истој седници, размотрен је план за пуштање у рад новог Система за регистрацију назива 
домена, док је на 238. седници одржана презентација функционалности новог Система за 
регистрацију члановима Управног одбора. 

Крајем квартала одржана је ванредна Конференција овлашћених регистара посвећена новом 
Систему за регистрацију назива домена, новим Општим условима о регистрацији назива 
националних интернет домена и прикупљању коментара и сугестија за даље унапређење процеса 
регистрације. Скупу је присуствовало више чланова УО. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

Након утврђивања предлог измена Општих услова за регистрацију домена и спроведене јавне 
расправе у претходном кварталу, Управни одбор је на 236. седници усвојио предлог нових Општих 
услова о регистрацији назива националних интернет домена и упутио их Конференцији 
суоснивача на усвајање. Конференција суоснивача је усвојила нове Опште услове на својој 
редовној седници од 28. 5. 2016. 

Кључне измене се односе на податке који се прикупљају, дат је значај адреси е-поште, 
превасходно као последица ранијег укидања прикупљања ЈМБГ-а, али и као нова пракса уведено 
је потврђивање регистрације и података у вези регистрацијом. Као потпуно нова функција 
уведено је закључавање назива домена на нивоу Регистра (registry lock). 

УО ће у наредном периоду усвојити измене Тарифника накнада РНИДС-а, како би се омогућио 
почетак примене нове функционалности закључавања назива домена на нивоу Регистра. 
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Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Током другог квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања овлашћених 
регистара. На 234. седници УО, дат је налог директору да припреми предлог за проширење овог 
програма. 

Међународна сарадња 

Током другог квартала УО је покренуо иницијативу за придруживање РНИДС-а организацији RIPE 
NCC. 

Службена путовања током другог квартала 2016. 

УО је током квартала усвојио измене Правилника о упућивању на службена путовања, након 
консултација са Статутарном комисијом. 

Током периода извештавања, донете су следеће одлуке о упућивању на службена путовања: 

■ Владимира Алексића на CENTR Admin Workshop у Бриселу, Белгија; 
■ Мирка Мирковића и Милоја Секулића на конференцију Spark.me у Подгорици, Црна 

Гора; 
■ Војислава Родића на Cro-IGF у Опатији, Хрватска; 
■ Војислава Родића на скуп Meet Magento у Нишу; 
■ директора на састанак ICANN56 у Хелсинкију, Финска; 
■ Душана Стојичевића на скуп EuroDIG 2016 у Бриселу, Белгија; 

Детаљни преглед свих службених путовања објављен је у Кварталном извештају директора о 
раду Канцеларије РНИДС-а. 
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Пословање Фондације 

Ефикасност и ефективност пословања 

Примена ИКТ у пословању 

Током квартала Управни одбор је спровео активности из своје надлежности у вези са 
спровођењем поступка набавке софтверских лиценци за серверску инфраструктуру, радне 
станице и Microsoft Office 365 сервис. 

Управни одбор је извештен о плану миграције сервиса е‑поште на Microsoft Office 365 платформу. 

Финансије 

Током квартала УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације и анализирао 
извештаје о реализацији Финансијског плана, које је припремила Канцеларија. 

На 241. седници УО усвојени су годишњи финансијски извештаји за 2015. годину. 

На крају овог извештаја дати су биланс стања и биланс успеха на дан 30. 6. 2016. 
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Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

На 236. седници УО усвојен је Квартални извештај директора о раду канцеларије за први 
квартал 2016, као и квартални извештај УО за исти период, усклађен са Организационим 
оквиром. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

У другом кварталу 2016. у Конференцији суоснивача десиле су се две промене у саставу. Донете 
су одлуке о престанак статуса суоснивача Hapro-Wooden Wine Rack и о пријему новог суоснивача 
Марија Зубер ПР, Агенција за књиговодствене услуге Финком. 

Управни одбор предложио је дневни ред и датум одржавања редовне седнице Конференције 
суоснивача. На одлучивање Конференцији суоснивача упућене су измене и допуне Општих услова 
о регистрацији назива националних интернет домена и Споразум о сарадњи са Универзитетским 
теле-информатичким центром из Сарајева (УТИЦ), који управља националним интернет доменом 
Босне и Херцеговине (.BA). 

Редовна седница Конференције одржана је 28. 5. 2016. На тој седници усвојени су предложени 
акти УО, а суоснивачима су представљени Квартални извештај о раду Управног одбора и 
Годишњи извештај о раду Статутарне комисије. Након седнице Конференције, одржана је јавна 
седница Управног одбора, на којој је одговарано на питања суоснивача. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

Дана 17. 5. 2016, у Народној скупштини Републике Србије, одржан је скуп поводом Светског дана 
информационог друштва. Овај скуп организовало је Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, а на њему је учествовао председник УО РНИДС-а. 

Односи са интернет заједницом 

На 234. седници УО, усвојен је споразум о сарадњи са РТС-ом. Први заједнички пројекат, 
спроведен током другог квартала, био је рад на производњи полусатне документарне емисије „1 
Интернет, 3 домена, 4 државе“, која говори о битним људима, организацијама и догађајима из 20 
година историје Интернета у Србији. 

Програми едукације 

Током квартала РНИДС је подржао организацију Конференције „Meet Magento Serbia“, која је 10. 
6. 2016. одржана у Нишу. Циљ Конференције је био подизање свести трговаца и шире јавности о 
значају и развоју електронске трговине. Војислав Родић, председник УО РНИДС-а, је овом 
приликом одржао предавање на тему коришћења Интернета и назива интернет домена у 
пословне сврхе. 

Детаљни преглед свих скупова и програма едукације које је организовао или подржао РНИДС, 
објављен је у Кварталном извештају директора о раду Канцеларије РНИДС-а. 

Организација и суорганизација скупова 

У Београду је 22. 4. 2016. одржан други SEEDIG 2016 о управљању Интернетом у југоисточној 
Европи (South Eastern European Dialogue on Internet Governance). РНИДС је био домаћин овог 
догађаја, док су локални институционални партнери били Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, као и Дирекција за електронску управу при Министарству државне управе и 
локалне самоуправе. Скуп је одржан уз подршку бројних међународних институција (Савет 
Европе, Европска комисија, IGF, IGFSA, ICANN, ISOC, RIPE, EuroDIG), а подржале су га стране и 
домаће интернет компаније (Afilias, Serbian OpenExchange, SBB i Stanco). У организацији је 
учествовало преко 50 интернет експерата из региона југоисточне Европе, који су били окупљени 
око иницијативе о дијалогу о специфичностима региона југоисточне Европе у управљању 
Интернетом, а сам скуп је посетило око 120 људи из Србије и региона. Одржан под називом: „Да 
ли видимо управљање Интернетом?“ (Can we SEE Internet Governance?), програм је био подељен 
у четири целине, које су покривале теме као што су управљање Интернетом, дигитална 
подељеност, информациона безбедност и људска права на Интернету. Председник УО РНИДС-а, 
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Војислав Родић, био је члан организационог тима конференције и учествовао је у панелу 
„Bridging digital divide(s) with a #SEEchange in digital literacy”. 

РНИДС је у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, а уз подршку ICANN-a, 
30. 5. 2016. организовао другу по реду Конференцију „Интелектуална својина и Интернет“. 
Конференција је окупила око 90 учесника и водећих домаћих стручњака за право интелектуалне 
својине и област Интернета из Србије и Француске, као и представнике ICANN-а. Конференцију 
су свечано отворили декан Правног факултета проф. др Сима Аврамовић, председник Управног 
одбора РНИДС-а Војислав Родић и председник Организационог и програмског одбора проф. др 
Душан Поповић. Рад Конференције био је подељен у три секције које су се бавиле темама као 
што су управљање системом назива интернет домена, заштитом назива и жигова на Интернету 
и ауторским правима на друштвеним мрежама. 

На 234. седници УО донета је Одлука о заказивању скупа ДИДС 2017. 

РНИДС-CERT 

На 235. седници је усвојен закључак да се наставе активности на успостављању CERT-а. 
Директору је наложено да достави ажурну верзију Плана за РНИДС-CERT, као и да, након што 
УО усвоји План, извештава УО у вези припремних активности. Након достављених докумената, 
УО је на 238. седници разматрао унапређене верзије Плана за РНИДС-CERT, и закључио да ће се 
дискусија по овом питању наставити. 
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Финансијски извештаји 

Периодични извештаји за други квартал 2016. 

 

Периодични извештај Управног одбора даје књиговодствени биланс успеха (за период 1. 1 – 30. 
6. 2016, у поређењу са истим периодом 2015), као и биланс стања (на дан 30. 6. 2016. у поређењу 
са стањем на дан 31. 12. 2015) те пратеће 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 Кв1-2 2015. или 31.12.2015.  Кв1-2 2016. или 30.6.2016. %  
Пословни приходи 53.104 56.890 107,1% 
Пословна добит 9.756 10.323 105,8% 
Нето резултат 8.685 9.498 109,4% 
Актива 130.810 140.746 107,6% 
Капитал 72.810 82.308 113,0% 
Нето дуг -21.454 -13.125 61,2% 

Биланс успеха 

У .000 РСД  Кв1-2 2015. Кв1-2 2016. 
Пословни приходи 53.104 56.890 
Приходи од продаје 52.558 56.484 
Остали пословни приходи 546 406 
Пословни расходи 43.348 46.567 

Трошкови материјала 308 449 
Трошкови зарада и накнада зарада 26.685 27.162 
Остали пословни расходи 14.008 17.196 
Трошкови амортизације  2.347 1.760 

ЕБИТ 9.756 10.323 
ЕБИТ маржа 18,4% 18,1% 
Финансијски приходи 814 943 
Финансијски расходи 234 45 
Остали приходи 0 0 
Остали расходи 0 0 
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  -108 -80 
ЕБТ 10.228 11.141 
Порез 1.543 1.643 
Нето резултат 8.685 9.498 
Нето профитна стопа 16,4% 16,7% 
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У првој половини 2016. је остварен раст пословних прихода од 7,1% у односу на остварење из 
истог периода 2015. Имајући у виду да су пословни расходи (укључујући и амортизацију) 
остварили раст у истом периоду од 7,4%, пословни добитак је на нивоу од 10.323 хиљаде динара 
(уз стопу од 18,1%, и повећање у односу на исти период 2015. од 5,8%, као и ЕБИТДА маржу од 
21,2%.  

Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 11.141 хиљаде 
динара (уз стопу од 19,6% и повећање од 8,9% у односу на прва два квартала 2015. Већи 
резултат пре опорезивања у односу на пословни резултат је последица добитка из активности 
финансирања. Нето добит износи 9.498 хиљада (уз стопу од 16,7% и повећање у односу на прва 
два квартала 2015. од 9,4%, када је профитна стопа била на нивоу од 16,4%). Дакле и даље је на 
снази позитивно финансијско пословање, на нивоу који се подудара са половином претходне 
године са акцентом на фондацијску улогу РНИДС-а. 

Биланс стања 

У .000 РСД  31.12.2015. 30.6.2016. 
Стална имовина 74.540 86.410 

Нематеријална имовина 13.122 13.991 
Некретнине, постројења и опрема 61.418 60.335 
Дугорочни финансијски пласмани 0 12.084 

Обртна имовина 56.270 54.336 
Залихе и дати аванси 433 762 
Потраживања 988 1.108 
Краткорочни финансијски пласмани 30.207 36.830 
Готовински еквиваленти и готовина 21.454 13.125 
ПДВ и активна временска разграничења 3.188 2.511 

Актива 130.810 140.746 
Ванбилансна актива 96 98 
Капитал 72.810 82.308 

Нераспоређена добит/Губитак ранијих година 68.824 72.810 
Нераспоређена добит/Губитак текуће године 3.986 9.498 

Дугорочна резервисања 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 
Краткорочне обавезе 58.000 58.438 

Краткорочне финансијске обавезе 0 0 
Обавезе из пословања 4.986 3.290 
Обавезе по основу ПДВ и ПВР 51.714 52.605 
Остале краткорочне обавезе  1.081 900 
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 219 1.643 

Пасива 130.810 140.746 
Ванбилансна пасива 96 98 
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Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. 6. 2016, 
паралелно са 31. 3. 2016: 

Датум 31. 03. 2016. 30.06.2016. 
Средњи курс евра 122,9245 123,3115 
Валута RSD RSD RSD EUR 
 
Средства у РСД RSD Прерач. у EUR RSD Прерач. у EUR 
Текућа средства у РСД 22.120.278 € 179.950 21.249.496 € 172.324 
Орочена средства у РСД 12.000.000 € 97.621 12.000.000 € 97.314 
Укупно 34.120.278 € 277.571 33.249.496 € 269.638 

 
Средства у ЕУР Прерач. у RSD EUR Прерач. у RSD EUR 
Текућа средства у ЕУР 12.427.007 € 101.095 1.620.218 € 13.139 
Орочена средства у ЕУР 15.045.959 € 122.400 15.085.052 € 122.333 
Укупно 27.472.966 € 223.495 16.705.270 € 135.472 

 
Укупно без ХОВ 61.593.244 € 501.066 49.954.767 € 405.110 
Хартије од вредности 614.623 € 5.000 12.084.527 € 98.000 
Укупно новчана 
средства 

62.207.867 € 506.066 62.039.294 € 503.110 

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

 

У Београду, 
3. 10. 2016. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 
vojislav.rodic@rnids.rs 
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