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Увод 

На основу Статута Фондације РНИДС, Управни одбор подноси Годишњи извештај Конференцији 
суоснивача РНИДС-а, која га усваја на својој редовној седници, а широј јавности је овај извештај 
доступан преко веб-сајта Фондације. Овај извештај се односи на 2016. и садржи опис свих 
активности Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је Годишњим 
извештајем директора о раду Канцеларије, који се доставља Управном одбору РНИДС-а, који га 
усваја и такође је доступан на веб-сајту Фондације. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током 2016. године: 

■ DNS сервис је функционисао са 100% расположивости 
■ Сервиси за регистрацију су функционисали са 99,94% расположивости 1 
■ Прихваћено је 2.056 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни прилив у години износи 133.377.112 динара, са ПДВ-ом 

На крају 2016. године: 

■ Стање средстава износи 62.360.119 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупан број регистрованих назива домена је: 93.711 .RS и 2.736 СРБ 
■ Број суоснивача РНИДС-а износи 69 
■ Број овлашћених регистара РНИДС-а износи 40 

Кратки преглед најважнијих догађаја у 2016. 

Најважније активности Управног одбора у 2016: 

■ По истеку пуног трогодишњег мандата претходног састава Управног одбора, 20. 
фебруара 2016. су одржани избори за нови састав Управног одбора, чиме је обезбеђен 
континуитет у функционисању највишег органа управљања РНИДС-ом 

■ Усвојен предлог измена Општих услова регистрације националних интернет домена 
■ Управни одбор је покренуо иницијативу за придруживање РНИДС-а организацији RIPE 

NCC, коју је Конференција суоснивача прихватила 
■ Пуштен је у рад нови Систем за регистрацију назива интернет домена 
■ Изабран је независни ревизор 
■ Формирана је Радна група за израду предлога измена Статута РНИДС-а 
■ Прихваћен је Извештај Радне групе за IDN домене 
■ Закључен је споразум о сарадњи са UTIC-ом 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са Радио телевизијом Србије 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са Факултетом за дипломатију и безбедност 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са CERT-ом МУП-а Србије 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са Друштвом Србије за односе с јавношћу 
■ Закључен је Споразум о сарадњи са Удружењем за тржишне комуникације Србије 

                                                             

1 Недоступност је највећим делом резултат планираног искључења Система за регистрацију 
назива домена ради миграције података на нову софтверску платформу. 
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■ Управни одбор је усвојио коначни извештај о увођењу новог Система за регистрацију 
домена 

■ Управни одбор је усвојио извештај Комисије за набавку о најбољем понуђачу у јавној 
набавци мрежне комуникационе опреме за потребе ИКТ система РНИДС-а 

■ Усвојен је нацрт Политике извештавања, који је потом усвојила Конференција 
суоснивача РНИДС-а на редовној седници 17. децембра 2016. 

■ Управни одбор је усвојио је План и програм рада за 2017. годину 

Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

У првом кварталу 2016. је у дата центрима инсталирана нова опрема, која је набављена према 
јавним набавкама реализованим у претходном периоду за чије одржавање су склопљени 
одговарајући уговори о одржавању. Након испоруке и инсталације, започета је фаза преласка на 
нову инфраструктуру. 

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

У четвртом кварталу је спроведен поступак јавне набавке за мрежну опрему за потребе ИКТ 
система РНИДС-а, чиме је настављен процес модернизације ИКТ инфраструктуре РНИДС-а. 

Софтвер за регистрацију назива домена 

Управни одбор је у току 2016. већи део својих активности посветио пословима везаним за 
увођење новог софтвера, који је једна од најважнијих инвестиција у протеклој години. Како је 
увођење новог софтвера завршетак дуге акције модернизације Система регистрације коју је 
водило неколико управних одбора у претходним мандатима, Управни одбор је инсистирао на 
сталној комуникацији са овлашћеним регистрима. Управни одбор је на основу предлога 
пројектанта дао сугестију да се ураде додатна тестирања како би се избегли могући проблеми. 
Управни одбор је донео Одлуку о набавци лиценце за софтвер за статичко тестирање 
програмског кода. Набавка је реализована и овај специјализовани софтвер је успешо примењен 
у завршној фази припрема за увођење новог Система за регистрацију назива домена. 

Oдржана 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. 

Управни одбор је интензивно пратио све фазе увођења у рад новог Система за регистрацију 
домена. По завршетку периода Управни одбор је усвoјио коначни извештај о увођењу новог 
Система за регистрацију домена. 
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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. 

Након утврђивања предлог измена Општих услова за регистрацију домена и спроведене јавне 
расправе, 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. маја 
2016. 

Кључне измене Општих услова за регистрацију домена 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). 

Управни одбор је усвојио измене Тарифника накнада РНИДС-а, како би се омогућио почетак 
примене нове функционалности закључавања назива домена на нивоу Регистра. На иницијативу 
Канцеларије, усвојена је процедура посебне услуге заштите назива домена – закључавање 
домена на страни регистра. Таква процедура биће примењивана од 1. јануара 2017. 

На 244. седници Управни одбор је донео одлуке о одређивању 26. јула 2016. као датума преласка 
на нови Систем за регистрацију назива .RS и .СРБ интернет домена и почетак примене нових 
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена. 

Управни одбор је на 251. седници закључио да ће наставити рад на новој верзији Општих услова 
о раду овлашћених регистара, тако што ће се уз нову верзију овог документа припремити и 
припадајући акти који ће омогућити ефикасно спровођење свих одредби ових Општих услова. 

Развој тржишта домена 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

У 2016. су одржане три Конференције овлашћених регистара. 

Током првог квартала 2016. 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. јануара 2016. одржана Конференција овлашћених регистара. 

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. Настављен је Програм суфинансирања оглашавања овлашћених регистара, за који је 
Канцеларија доставила нови предлог, али је он враћен на дораду. 
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Управни одбор је  утврдио да постоје овлашћени регистри који у дужем периоду немају ни један 
регистровани домен. Зато је  на 246. седници Управни одбор наложио директору да провери 
усклађеност пословања ОР-ова са новим Општим условима о регистрацији назива домена и да 
свима којима је потребно понуди додатну помоћ у примени новог Софтвера за регистрацију 
домена. 

Конференција овлашћених регистара РНИДС-а одржана је 14. јуна 2016. у Belgrade Art Hotel-у, а 
централна тема био нови софтвер за регистрацију назива националних интернет домена. Овом 
приликом представљене су процедуре и нови Општи услови регистрације назива домена, а 
разговарало се и о маркетиншким активностима и дефинисању услуга које овлашћени регистри 
нуде својим корисницима.. 

Управни одбор је на 246, седници усвојио је Извештај Радне групе за IDN домене и договорено је 
да се уђе у припрему правила и процедура за увођење IDN сета знакова у .RS и .СРБ домене. 

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

У Хотелу Зира у Београду је 22. новембра 2016. одржана Конференција овлашћених регистара на 
којој је 28 представника 17 ОР-ова разговарало о новинама у Програму суфинансирања 
оглашавања, Регионалном интернет форуму (РИФ 2017) и општим условима за рад ОР-ова. 

Међународна сарадња 

Службена путовања током 2016. 

Датум скупа Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

3. 2. 2016. 37th CENTR Admin Лозана Владимир Алексић 

4. 2. 2016. IG event Букурешт Душан Стојичевић 

17–19. 5. 2016. CENTR Jamboree  Брисел Владимир Алексић 

28–29. 5. 2016. SPARK.ME Будва 
Милоје Секулић 
Мирко Мирковић 

1. 6. 2016. Cro-IGF 2016 Опатија Војислав Родић 

10. 6. 2016. Meet Magento Serbia Ниш Војислав Родић 

4–7. 8. 2016. Def Con 24 Лас Вегас Мирко Мирковић 

22–25. 9. 2016. Weekend Media Festival Ровињ Милоје Секулић 

23. 10. 2016. 
35th CENTR Technical 
workshop 

Мадрид Мирко Мирковић 

24–28. 10. 2016. RIPE 73 Мадрид Мирко Мирковић 

Управни одбор је током четвртог квартала одобрио службени боравак директора на CENTR 
BoD/Treasures, Брисел, Белгија, с тим што ће ово путовање да буде реализовано у 2017. 

Остала службена путовања су реализовали запослени из Канцеларије и обрађена су у Годишњем 
извештају директора за 2016. 
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Пословање Фондације 

Финансије 

Током целе године Управни одбор 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. 

Током 2016. редовно су израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји. 

На 253. седници је Управни одбор информисан о Извештају Интерне ревизије за период од 1. јула 
2015. до 30. јуна 2016 и закључком наложио директору да, по препоруци Интерне ревизије и у 
складу са том препоруком, приступи изради новог Правилника о службеним путовањима. 

На 255. седници су усвојене измене Финансијског плана за 2016. Ово је била једина измена 
Финансијског плана у 2016, која је везана за набавку мрежне опреме. 

Детаљни финансијски извештаји се налазе у посебном одељку овог документа и у Годишњем 
извештају директора за 2016. 

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. 

Управни одбор је прихватио предлог директора да се квартални извештаји раде у новом 
формату, који прати Организациони оквир РНИДС-а, према коме извештава Канцеларија и 
према коме се врши финансијско планирање и извештавање у оквиру РНИДС-а. 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. 

Желећи да достојно обележи десетогодишњицу покретања организације, а у складу са тежњом 
и претходног Управног одбора, на 246. седници је Управни одбор наложио директору да 
формира Комисију за организацију свечане Конференције суоснивача, у децембру 2016. Управни 
одбор је на 250. седници одредио 17. децембар 2016 као датум на коме ће се обележити десета 
годишњица од почетка рада и потписивања Уговора о оснивању РНИДС-а. 

Управни одбор је Конференцији суоснивача РНИДС-а предложио нацрт Политике извештавања, 
која је усвојена на редовној седници Конференције 17. децембра 2016. 
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Активности Управног одбора 

Током 2016. је одржана 31 седница Управног одбора, од чега шест електронских. 

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

Нови чланови Управног одбора су постали 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 Управног одбора 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. 

Фокус рада Управног одбора у 2016. је био на припреми и увођењу новог Система за регистрацију 
назива домена. У трећем кварталу Управни одбор је одабрао и независног ревизора. 

Подршка раду Конференције суоснивача 

Током године одржане су две редовне, две ванредне (од чега једна електронска) и једна изборна 
седница Конференције суоснивача. 

Ванредна и Изборна седница одржане су 20. 2. 2016. На ванредној седници су усвојени годишњи 
и мандатни извештај Управног одбора из претходног мандате и изабран је један члан Статутарне 
комисије. На изборној седници је изабран нови сазив УО, а Конференција суоснивача захвалила 
се на дотадашњем ангажовању свим члановима претходног сазива Управног одбора. 

За прву редовну седницу Конференције суоснивача у 2016. Управни одбор упутио на одлучивање 
Конференцији суоснивача измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних 
интернет домена. Конференција је информисана о споразумима о сарадњи са Универзитетским 
теле-информатичким центром из Сарајева (УТИЦ), који управља националним интернет доменом 
Босне и Херцеговине (.BA) и Радио Телевизијом Србије. 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. 

У жељи да се провери електронски систем за гласање Конференције суоснивача и реакције 
суоснивача на његову примену, Управни одбор је предложио а руководство Конференције 
суоснивача прихватило, да се одлука о учлањењу у RIPE NCC донесе на електронској седници 
Конференције. Тако је и организована прва електронска ванредна седница Конференције 
суоснивача и добијена сагласност за учлањење у RIPE NCC. Учлањењем у RIPE NCC, након 
комплетне процедуре и подршке свих органа РИНДС-а, омогућен је већи приступ сопственим 
ресурсима у оквиру RIPE NCC, као и виши ниво сарадње две организације. Уједно је RIPE NCC 
доделио РНИДС-у нови опсег од 22 IPv4 адресе, као и нови IPv6 опсег. Ови ресурси су 
обједињени са постојећим које је имао РНИДС и сада се налазе у директном власништву и под 
контролом Фондације. 

На другој редовној седници Конференције суоснивача на предлог Управног одбора је усвојен 
Политика извештавања, као и извештај екстерног ревизора. Конференција је информисана о 
Плану и програму Управног одбора за 2017 и протеклом раду, као и о извештају Интерне ревизије. 
После седнице Конференције је одржан свечани скуп поводом десете годишњице почетка рада и 
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потписивања Уговора о оснивању РНИДС-а, на коме су на којем су додељена јубиларна признања 
заслужним за оснивање РНИДС-а.  

У 2016. РНИДС-у је приступило три нова суоснивача, док је, услед истека годишње накнаде, 
четири суоснивача брисано са списка суоснивача. На крају 2016. РНИДС је имао укупно 69 
суоснивача. 

Подршка раду Статутарне комисије 

Управни одбор је обавештен о подношењу оставке једног од чланова Статутарне комисије, након 
чега је донета одлуку о покретању поступка за избор новог члана. На ванредној Конференцији 
суоснивача одржаној 20. фебруара 2016 је изабрана Светлана Стојковић за нову чланицу 
Статутарне комисије. 

Током првог квартала Управни одбор је примио једно питање суоснивача за Статутарну комисију, 
које јој је проследио на даље поступање. 

Чланови Статутарне комисије су узели учешћа у припремању коментара Фондације РНИДС на 
Предлог стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020, који су на јавну расправу 
ставили Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за интелектуалну својину. 

 

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. 

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

У трећем кварталу РНИДС се укључио у јавну расправу о Нацрту Закона о електронском 
документу достављајући своје коментаре, као и у јавну расправу о нацртима уредби из области 
информационе безбедности у Привредној комори Србије. 

Управни одбор је покренуо поступак потписивања Споразума о сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова Републике Србије, који је склопљен у четвртом кварталу 2016.. 

Републичка агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) обратила се 
Управном одбору РНИДС-а са захтевом да се за потребе успостављања националног CERT-a, 
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сагласно новом Закону о информационој безбедности, РАТЕЛ-у додели домен cert.rs, који је 
тренутно резервисан за РНИДС и није у активној употреби. Управни одбор РНИДС-а је на својој 
250. седници позитивно одговорио на овај захтев и усвојио одлуку којом су домени cert.rs и 
церт.срб пребачени са списка резервисаних за РНИДС, на списак домена резервисаних за 
државне органе и додељени на коришћење РАТЕЛ-у (истовремено су ажурирани спискови 
резервисаних домена на сајту РНИДС-а). 

Управни одбор је усвојио текст коментара Фондације РНИДС на Предлог стратегије интелектуалне 
својине за период од 2016. до 2020, који су на јавну расправу ставили Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и Завод за интелектуалну својину.. 

Односи са интернет заједницом 

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

Потписани су споразуми о сарадњи са београдским огранком Интернет друштва (ISOC), 
Факултетом за дипломатију и безбедност, Друштвом Србије за односе са јавношћу (ДСОЈ) и 
Удружењем за тржишне комуникације Србије (УЕПС). 

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

Програми едукације 

Током првог 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. 

РНИДС је подржао организацију Конференције „Meet Magento Serbia“, која је 10. јуна 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 Годишњем извештају директора о раду Канцеларије РНИДС-а. 

Током четвртог квартала су поједини чланови Управног одбора и запослени у стручним службама 
РНИДС-а радили на припреми програма предавања о остваривању адекватног присуства на 
Интернету, а који ће се реализовати у 2017. 

Организација и суорганизација скупова 

РНИДС је у 2016. организовао или био домаћин већем броју домаћих и међународних скупова. 
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Четврта годишњица СРБ. домена је 27. јануара 2016. обележена у Стартит центру, скупом под 
називом „Ћирбастерс”, током кога је организована дискусија на тему разбијања погрешних 
митова о ћирилици на Интернету. 

Дана 15. и 16. марта 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. 

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

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

У Београду је 22. априла 2016. одржан други SEEDIG 2016 скуп 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, 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. 
маја 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. 

Посебно истичемо трећи Дан овлашћених регистара у организацији Удружења европских 
регистара националних интернет домена (CENTR) и РНИДС-а, 56. седницу Генералне скупштине 
CENTR-е, панел дискусију „Спамовање лудом радовање“, скуп под називом „Зашто су нам важни 
отворени подаци?” у оквиру Недеље парламентаризма, другу RSNOG конференцију, као и свечани 
скуп на коме су поводом десете годишњице почетка рада и потписивања Уговора о оснивању 
РНИДС-а додељена јубиларна признања заслужним за оснивање РНИДС-а. 

Детаљан извештај о свим скуповима се налази у Годишњем извештају директора за 2016. 
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РНИДС-CERT 

Управни одбор РНИДС-а је на 227. седници 2. фебруара 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 Управног одбора 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. Управни одбор је донео 
закључак да се од Статутарне комисије затражи мишљење у вези могуће организационо-правне 
структуре CERT-а. 

Дана 13. јануара 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. Споразум о сарадњи 
између РНИДС-а и МУП-CERT-а је потписан у последњем кварталу 2016. 

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. 

Током четвртог квартала Управни одбор није на својим седницама разматрао организацију 
РНИДС-CERT. У том периоду је Влада Србије донела четири уредбе које се баве безбедношћу 
информационо-комуникационих система од посебног значаја, а РНИДС је проглашен таквим 
системом. Континуално су обављане консултације са директором и стручним службама о 
ефектима ових уредби на пословање РНИДС-а и модалитете функционисања РНИДС-CERT-а. 
Први корак у складу са уредбама Владе Србије је био израда Акта о безбедности, која је започета 
у последњем кварталу 2016. 

Финансијски извештаји 

У овом делу документа укратко ће бити представљени Биланс успеха (за период 1. 1 – 31. 12. 
2016, у поређењу са претходном годином), као и Биланс стања (на дан 31. 12. 2016. у поређењу 
са стањем на дан 31. 12. 2015). Ова анализа је базирана на подацима из финансијских извештаја 
(Биланс успеха и Биланс стања) за статистичке потребе који су предати АПР-у крајем фебруара 
2016. Детаљнији преглед пратећих показатеља пословања у 2016. се налази у Годишњем 
извештају директора за 2016. 

Најпре, у наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за наведени 
период и одговарајуће стопе раста: 

 У .000 РСД 
2015. 

или 31. 12. 2015. 
2016. 

или 31. 12. 2016. 
% 

Пословни приходи 99.268 106.111 106,9% 

Пословна добит 3.286 6.387 194,4% 

Нето резултат 3.986 6.566 164,7% 
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 У .000 РСД 
2015. 

или 31. 12. 2015. 
2016. 

или 31. 12. 2016. 
% 

Актива 130.810 142.512 108,9% 

Капитал 72.810 79.376 109,0% 

Нето дуг - 21.454 - 15.687 73,1% 

Биланс успеха 

У .000 РСД  2015. 2016. 

Пословни приходи 99.268 106.111 

  Приходи од продаје 98.371 105.405 

  Остали пословни приходи 897 706 

Пословни расходи 95.892 99.724 

Трошкови материјала 611 763 

Трошкови зарада и накнада зарада 56.183 56.107 

Остали пословни расходи 34.718 38.261 

Трошкови амортизације  4.470 4.593 

ЕБИТ 3.286 6.387 

ЕБИТ маржа 3,3% 6,0% 

Финансијски приходи 2.076 1.681 

Финансијски расходи 302 77 

Остали приходи 5 0 

Остали расходи 26 42 

Нето добитак / Губитак пословања које се обуставља  -231 -85 

ЕБТ 4.808 7.864 

Порез 822 1.298 

Нето резултат 3.986 6.566 

Нето профитна стопа 4,0% 6,2% 

У 2016. је остварен раст пословних прихода од 6,9% у односу на остварење из 2015. Имајући у 
виду да су пословни расходи (укључујући и амортизацију) остварили раст у истом периоду од 4%, 
пословни добитак је на нивоу од 6.387 хиљада динара (уз стопу од 6%, и повећање у односу на 
2015. од 94,4%, као и ЕБИТДА маржу од 10,3%.  

Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 7.864 хиљада 
динара (уз стопу од 7,4% и повећање од 63,6% у односу на 2015. Већи резултат пре опорезивања 
у односу на пословни резултат је последица добитка из активности финансирања. Нето добит 
износи 6.566 хиљада (уз стопу од 6,2% и повећање у односу на 2015. од 64,7%, када је профитна 
стопа била на нивоу од 4%). Дакле и даље је на снази позитивно финансијско пословање, на 
нивоу који се подудара са фондацијском улогом РНИДС-а. 
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Биланс стања 

У .000 РСД 31. 12. 2015. 31. 12. 2016. 

Стална имовина 74.540 88.718 

Нематеријална имовина 13.122 14.237 

Некретнине, постројења и опрема 61.418 62.381 

Дугорочни финансијски пласмани 0 12.100 

Обртна имовина 56.270 53.794 

Залихе и дати аванси 433 790 

Потраживања 988 316 

Краткорочни финансијски пласмани 30.207 34.558 

Готовински еквиваленти и готовина 21.454 15.702 

ПДВ и активна временска разграничења 3.188 2.115 

Актива 130.810 142.512 

Ванбилансна актива 96 98 

Капитал 72.810 79.376 

Нераспоређена добит / Губитак ранијих година 68.824 72.810 

Нераспоређена добит / Губитак текуће године 3.986 6.566 

Дугорочна резервисања 0 0 

Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе 58.000 63.136 

Краткорочне финансијске обавезе 0 15 

Обавезе из пословања 4.986 5.038 

Обавезе по основу ПДВ и ПВР 51.714 55.705 

Остале краткорочне обавезе  1.081 965 

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 219 1.413 

Пасива 130.810 142.512 

Ванбилансна пасива 96 98 

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: 
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Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2016. 

Датум 31. 12. 2016. 

Средњи курс евра 123,4723 

Валута RSD EUR 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 19.306.815 € 156.366 

Орочена средства у РСД 14.000.000 € 113.386 

Укупно 33.306.815 € 269.751 

Средства у ЕУР Прерачунато у RSD EUR 

Текућа средства у ЕУР 10.162.042 € 82.302 

Орочена средства у ЕУР 6.790.976 € 55.000 

Укупно 16.953.018 € 137.302 

Укупно без ХОВ 50.259.834 € 407.054 

Хартије од вредности 12.100.285 € 98.000 

Укупно новчана средства 62.360.119 € 505.054 

 
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи 
62.360.119,1 динара. 
 

У Београду, 
15. априла 2017. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 
 


