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Увод
Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период
Током другог квартала 2018:
■
■
■
■

DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости
Прихваћено је 486 аванса за услугу регистрације
Укупни прилив у кварталу износи 33.503.400 динара
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима,
износи 98.412.651 динара

На крају другог квартала 2018:
■

Укупан број регистрованих назива домена је: 101.200 .RS и 2.562 .СРБ

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу
Најважније активности и догађаји током другог квартала 2018. били су:
■

Спроведен је конкурс за директора РНИДС-а и на ову позицију је изабран Владимир
Манић.

■

У петак, 13. априла, регистрован је стохиљадити .rs домен.

■

У циљу усклађивања релевантних политика са Општом уредбом о заштити података о
личности (GDPR), РНИДС је донео нову Политику приватности.

—
Даљим растом реализације (пословног прихода) настављен је тренд успешног раста Регистра,
што уз висок проценат обнове регистрација и одржавање позитивног раста броја домена
потврђује стабилност и успешност рада Регистра у претходном периоду. Настављене су
активности за даље унапређивање Система за регистрацију, пре свега унапређивање DNS
система РНИДС-а, кроз имплементацију DNSSEC-а.

Приливи и реализација
У другом кварталу 2018. године, по основу регистрације и обнове назива свих националних
интернет домена, остварена је реализација од 30.642.514 динара, што је за 24,12% више него у
другом кварталу 2017. и 33,38% више него у истом кварталу 2016.
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Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели:

Током другог квартала 2018. прихваћено је 486 аванса за домене са укупним приливом од
33.299.400 динара. Такође је прихваћено и 15 рачуна из категорије обнове чланства и два рачуна
из категорије нових чланства Конференције суоснивача, са укупним износом од 204.000 динара.
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Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност назива домена
Током другог квартала 2018. није било прекида у раду Система за регистрацију домена РНИДС-а.
Сви сервиси су радили без прекида и било каквог проблема и били су доступни корисницима
100% времена.
НАЗИВ сервиса

Трајање прекида

Расположивост

DNS сервис

Без прекида

100%

Сервиси RsReg апликације

Без прекида

100%

Финансијски сервиси регистрације

Без прекида

100%

Систем за регистрацију назива домена
Систем за регистрацију назива домена је све време био функционалан и доступан корисницима.
Током другог квартала рађено је на даљем унапређивању статистичких параметара који ће
овлашћеним регистрима омогућити лакше обављање и бољи увид у послове регистрације.
Такође, урађена је припрема за увођење IDN домена у доменске просторе којима управља
РНИДС. Разрађене су и имплементиране процедуре за „sunrise“ период регистрације IDN домена.

Техничка сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Током другог квартала број захтева за помоћ овлашћеним регистрима био је на уобичајеном
нивоу и односили су се на помоћ везану за повезивање или додавања нових уређаја који се
повезују са системом за регистрацију назива домена.
Поред тога, почела је примена строжих правила тестирања техничке оспособљености ОР-ова и
безбедносних мера, пре него што се дозволи приступ EPP сервису. Тестирања се састоји од два
дела, анализа архитектуре и безбедности дела система овлашћеног регистра који служи за
комуникацију са EPP сервисом РНИДС-а, као и тестирање успешне имплементације EPP клијента
од стране новог овлашћеног регистра. Сви овлашћени регистри ће убудуће морати да прођу исту
процедуру када се буду повезивали на EPP сервер.

Систем за разрешење DNS упита
Мрежа ауторитативних DNS сервера РНИДС-а била је доступна 100% времена, и без застоја у
раду. Такође, сви DNS сервери, укључујући и секундарне, преузимали су зонске фајлове по
стандардном распореду и били доступни 100% времена.
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Безбедност Регистра
Током другог квартала, у складу са Споразумом са Владом Републике Србије, рађена је провера
усклађености и оперативне безбедности ИКТ система РНИДС-а од стране независног ревизора.
Поред тога, редовно је обављано ажурирање сервера као и периодична интерна тестирања
мрежне и апликативне безбедности. Такође, инсталиран је и нови софтвер за прикупљање и
праћење логова са уређаја и сервера.
Редовно је праћен рад свих релевантних сервиса РНИДС-а, укључујући и веб презентацију. У
овом периоду није било озбиљнијих покушаја нарушавања безбедности система и углавном се
радило о краткотрајним нападима ниског интензитета.
Унапређене су процедуре и правила за приступ и понашање корисника система РНИДС-а, чиме
су уређени технички и процедурални захтеви за повећање безбедности.

Остали ИКТ сервиси
Веб презентација РНИДС је ажурирана у складу са потребама, а највише у области ажурирања
докумената у Регистру докумената.
Тикетинг систем за централизовање одговора и решавање проблема овлашћеним регистрима и
корисницима је у финалној фази тестирања и очекује се да након тога буде пуштен у рад.

Опремање и уређивање канцеларија и простора
У другом кварталу је унапређен сервер за видео надзор, уграђени су нови дискови. Такође,
замењен је дотрајали клима уређај у просторији у којој се налази рачунарска опрема у
Канцеларији.

Развој и примена правила за регистрацију

Унапређивање аката о регистрацији
У циљу усклађивања релевантних политика са Општом уредбом о заштити података о личности
(GDPR), РНИДС је извршио измене Општих услова о регистрацији назива националних интернет
домена и донео нову Политику приватности. Што се Општих услова тиче, извршене су измене
које се односе на податке који се објављују, када су у питању физичка лица. Сагласно изменама
које је усвојила Конференција суоснивача на седници од 19. маја 2018. године, ништа од личних
података више неће бити јавно доступно путем Whois сервиса. У склопу усклађивања са овим
прописом донета је Политика приватности којом су уређена права регистраната,
административних и техничких контаката, али и других корисника који употребљавају друге
РНИДС-ова сервисе. У циљу приближавања ове теме јавности, руководилац Сектора за опште и
правне послове је написао неколико ауторских текста, један је објављен у часопису „PC press“, а
други у часопису „Бизнис и финансије“, док се трећи планира за годишњу публикацију РНИДС-а.
Поред тога, за овлашћене регистре РНИДС-а, организован је скуп на ком је било одржано
предавање проф. др Милана Кукрике под називом „Домаћа предузећа и примена GDPR-a“, а
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руководилац Сектора за опште и правне послове је похађао петодневни тренинг за управљање
личним подацима, који је држао овај предавач.

Обављени послови регистрације
У категорији доменских трансакција, током другог квартала, обрађено је 298 захтева за промену
регистранта. Укупан број трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног
регистра у надлежност другог у другом кварталу износио је 1854. Обрађено је 104 захтева за
измену грешке у називу регистранта назива интернет домена. У 46 наврата затражено је
сторнирање трансакције регистрације одређеног назива интернет домена због грешке учињене
приликом регистрације.

Надзор над применом аката о регистрацији
У овом кварталу није било предмета пред Комисијом за поступање по примедбама у случају
повреда аката о регистрацији.

Решавање спорова у вези са називом домена
У овом периоду није било покренутих спорова.

Развој тржишта домена

Број домена
Други квартал је завршен са 101.200 регистрованих .RS назива домена што представља раст од
5,46% у односу на други квартал 2017. Број регистрованих .СРБ назива домена на крају другог
квартала 2018. износи 2562.
У табели су дате статистичке категорије обновљених и нових домена током другог квартала у
протеклих пет година. Категорија обновљених домена исказује раст у односу на 2017. и 2016.
Нови домени у другом кварталу 2018. такође исказују раст у односу на исти период 2017. и 2016.
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Поређење са прогнозираним вредностима
На основу пројектованих вредности за други квартал 2018. године, у категорији обновљених
назива домена, налазимо се између песимистичке и оптимистичке компоненте. У категорији
нових домена, приближавамо се оптимистичкој компоненти, што указује на константан раст
броја домена.
обнова
.rs

нови

песимистички

реализација

оптимистички

песимистички

реализација

оптимистички

17.565

22.102

29.997

4.192

5.331

5.357

новчана реализација
.rs

песимистички

реализација

оптимистички

19.751.045

30.642.514

26.359.623

Пројектовани износи броја нових и обновљених .RS назива интернет домена за трећи квартал
2018. приказани су на сликама испод.
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Статистичка анализа
У табели испод дате су вредности показатеља у складу са методологијом CENTR-a за други
квартал 2018. и 2017.

Retention
rate
Creation
rate
Deletion
rate

I I квартал
2018.

I I квартал
2017.

(број домена на крају периода – нови у току периода)/ број на почетку
периода

96,66%

96,52%

Нови у току периода / број на крају периода

4,71%

4,85%

Обрисани у току периода / број на почетку периода

3,41%

1,62%

•

Стопа креирања или стопа креирања представља количник новорегистрованих домена у току
периода и укупног броја регистрованих домена на крају периода.

•

Стопа задржавања или стопа задржавања представља количник разлике укупног броја домена на
крају периода и новорегистрованих домена у току периода и укупног броја домена на почетку
периода.

•

Стопа брисања добија се као количник броја обрисаних домена у току периода и укупног броја
домена на почетку периода.

Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Програм суфинансирања оглашавања су овлашћени регистри РНИДС-а активно користили и у
другом кварталу 2018. Кампања коју је Unlimited спровео током прошле године, исплаћена је у
овом кварталу. BeotelNet је био веома активан и спровео три кампање које су исплаћене у овом
кварталу, а своју кампању је у овом кварталу спровео и Complus.
–
Маркетиншким одељењима ОР-ова је у другом кварталу послато 10 обавештења о ранг листама
ОР-ова, позивима и информацијама о РНИДС-овим догађајима, као и CENTR-овим месечним
билтенима и занимљивостима о глобалном доменском тржишту.
–
Овлашћени регистри су у овом кварталу обавештени и о Закону о изменама и допунама Закона
о привредним друштвима, према коме су сва нова и постојећа привредна друштва,
предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава дужна да имају адресу
електронске поште, наведену и доступну у регистру Агенције за привредне регистре. Сходно
томе су саветовани да о тим изменама, и обавезама које оне доносе, обавесте сва предузећа
која су корисници њихових услуга и информишу их о значају поседовања пословне адресе епоште на сопственом интернет домену и, уопште, о правилном пословном присуству на
Интернету. Поред тога су саветовани да испланирају или прилагоде понуде својих услуга мејл
хостинга и понуде их домаћем тржишту.

Извештај Канцеларије РНИДС-а за други квартал 2018.

10/20

Интернет присуство РНИДС-а
У години када РНИДС обележава 10 година од
почетка регистрације свог првог националног
интернет домена, у петак ,13. априла, регистрован је
стохиљадити назив .RS домена. Овим поводом
објављена је вест на сајту Фондације, информација је
послата медијима и креирани су садржаји у вези
фирме која је регистровала стохиљадити назив
интернет домена. Текст о фирми, њиховим
активностима и плановима је, заједно са кратким
видео прилогом, објављен на домен.срб сајту. Текст
је дистрибуиран медијима, а садржаји су промовисани на друштвеним мрежама Фејсбук и
Инстаграм.

Сајт домен.срб / domen.rs
У другом кварталу сајт домен.срб / domen.rs је забележио око 34.120 посета и око 30.300
појединачних посетилаца. Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала
саобраћаја ка сајту у другом кварталу:

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима
У другом кварталу је забележена укупно 121 објава – 18 у штампаним медијима, 101 на
Интернету, 1 ТВ и 1 радијска објава. Објаве су покривале углавном вест о регистрацији 100.000тог .RS домена (укупно 71 објава) и Конференцију „Интелектуална својина и Интернет 2018“
(укупно 24 објаве), а 5 објава се односило на тему GDPR-а.
На основу анализе 131 објавe које је обухватио електронски клипинг:
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Упркос порасту броја објава у 2. кварталу 2018. за скоро 105% у односу на 2. квартал 2017,
вредност објава је за 75% мања, јер је у 2018. за 325 минута смањена минутажа у електронским
медијима.
Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у
појединим медијима. Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије) се налази у
прилогу овог извештаја.
Од ауторских текстова, током квартала су објављени текстови Дејана Ђукића о спремности
РНИДС-а за GDPR у магазину „Бизнис и финансије“ и „GDPR као претња за WHOIS“ у часопису „PC
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Press“, текст Предрага Милићевића „Ваше парче Интернета“ у часопису „Економетар“ и текст
„Локализовани садржај & претраживачи“ Ненада Пантелића у часопису „PC Press“.
Регистрацију 100.000-тог .RS домена је испратио Радио Београд 2 (Дигиталне иконе) на коме је
тим поводом гостовао Војислав Родић.
Са редакцијом Образовно-научног програма РТС-а је договорено снимање документарне
емисије о 100.000 .RS домена.

Међународна сарадња
С обзиром да је завршена Студија која обрађује из компаративног угла правила решавања
доменских спорова која се примењују на .rs и .срб домене са таквим правилима у бившим
совјетским републикама, Програмском комитету скупа TLDCON је предложено да руководилац
Сектора за опште и правне послове представи ту студију. Програмски комитет је прихватио
предлог и презентација је уврштена у програм. На изради ове студије су радили Душан Поповић
и Новак Вујичић са Правног факултета Универзитета у Београду у координацији са РНИДС-ом.

Службена путовања током другог квартала 2018.
Датум
одржавања

Скуп/Организација

Место

Делегирани учесник

6. 4. 2018.

RIGF 9

Санкт
Петербург

Горан Миланковић

13-18. 5. 2018.

76th RIPE Meeting

Марсељ

Жарко Кецић

30. 5 - 1. 6. 2018.

CENTR Jamboree

Москва

25-28. 6. 2018

ICANN 62

Панама Сити

Жарко Кецић
Дејан Ђукић
Предраг Милићевић
Бојана Живковић
Горан Миланковић
Жарко Кецић
Дејан Ђукић
Јелена Ожеговић

Кратки извештаји са службених путовања запослених у Канцеларији
76th RIPE Meeting: од 14. до 18. 5. 2018, Марсељ (Француска)
Пратећи глобалне трендове развоја и понашања корисника, на 76 th RIPE састанку у Марсељу
било је речи о IoT (Internet of Things), „крађи“ BGP-a и преусмеравању саобраћаја, као и о
политикама адресирања и проблемима прерасподеле преосталог дела IPv4 адреса. На радној
групи за DNS посебна пажња је посвећена „DNS приватности“ и колико су најупотребљаванији
DNS сервери прилагођени потребама сакривања приватних података. Јавност је по овом
питању још увек подељена и веома мали број DNS оператера примењује скраћивање DNS упита.

Joint 44th CENTR Administrative / 26th Marketing workshop: 1. 6. 2018, Москва
(Русија)
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Двадесет шеста CENTR маркетиншка радионица је одржана за време Jamboree скупа у Москви,
а на њој је као представник РНИДС-а учестовао Предраг Милићевић. Преподне је била
маркетиншка радионица смањеног обима, а поподне су, заједно са колегама из
административне радне групе, организоване заједничке сесије на више тема од којих је ударна
била сарадња националних регистара и њихових овлашћених регистара.

Joint 44th CENTR Administrative / 26th Marketing workshop: 1. 6. 2018, Москва
(Русија)
Четрдесет четврта CENTR административна радионица је одржана у Москви 1. јуна, заједно са
маркетиншком радионицом. На њој је као представник РНИДС-а учествовала Бојана Живковић.
Организовано је више заједничких сесија на којима је главна тема била сарадња националних
регистара и њихових овлашћених регистара.

15th CENTR Security workshop: 1. 6. 2018, Москва (Русија)
Безбедносни проблеми који се тичу ccTLD регистара су злоупотреба домена и безбедност DNS
система. На 15. CENTR Security радионици било је речи о одбрани о DDoS напада. Такође,
презентоване су неке методе за препознавања злонамерне употребе домена, као и скорији
трендови у понашању злонамерних корисника интернета. Представљен је и CENTR Security
Maturity Model који, када буде у потпуности завршен, може бити искоришћен за брзу и прецизну
процену стања безбедности у ccTLD регистрима.

Joint 38th CENTR Technical / 12th CENTR R&D workshop
На заједничком техничком и развојном скупу било је речи о локалном еникаст (anycast) систему
SIDN-a (холандски ccTLD регистар), HSM уређајима отвореног кода, као и о оперативним
унапређењима DNS система. Осим тога на скупу је представљен нови систем електронске
идентификације за смањење превара на интернету ID4me.

62nd ICANN Meeting: од 25. до 28. 6. 2018, Панама Сити (Панама)
На 62. ICANN скупу одржаном од 25. до 28. 6. 2018. Панама Сити (Панама), присуствовали су
запослени који су имали прилике да (уз директну подршку организатора) учествују у састанцима
у оквиру појединачних радних група и програма.
РНИДС су, поред в.д. директора Жарка Кецића, који је учествовао као члан експертског тима
представљали и Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације у РНИДС-у и Дејан
Ђукић руководилац Сектора општих и правних послова у РНИДС-у.
На техничком дану (ICANN Tech Day) који је организован у оквиру састанка ccNSO, в.д. директора
Жарко Кецић одржао је презентацију безбедносних мера које су имплементиране у новом
софтверу за регистрацију домена.
И овог пута, Ожеговић је састанку присуствовала као део Community Onboarding Pilog Programa
(COP) – програма који се бави пружањем подршке новим волонтерима који се тек упознају са
структуром ICANN заједнице. У оквиру овог програма Ожеговић учествује као представница
заједнице регистара националних интернет домена (Country Code Names Supporting Organization
– ccNSO), и ради као ментор који пружа подршку новим члановима заједнице.
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Пословање Канцеларије
Ефикасност и ефективност пословања

Кадровска питања
Расписан је Јавни конкурс за попуњавање радног места „директор Фондације РНИДС“ и на ту
позицију је, одлуком Управног одбора, примљен Владимир Манић, који ће почети са радом током
јула.

Финансије
У другом кварталу је први пут дошло до потребе за вршењем ребаланса Финансијског плана.
Урађен је предлог ребаланса појединих позицији и ставки, али је коначно преовладао став да се
изврши једнократни трансфер са позиције 9.1 (Резерве УО) на ставку 4.4.1 (Статутарна
комисија), за шта је и донета одлука на седници број 300 од 6.6.2018. године. Пребачен је износ
од 691.650 динара, а разлог је далеко већи обим посла за чланове Статутарне комисије, на бази
значајно повећаног обима постављених питања у односу на план, а самим тим и досадашња
искуства из претходних година).
У току другог квартала, на аукцији одржаној 11.6.2018. у организацији Управе за трезор,
Министарства финансија Републике Србије извршена је куповина 100 седмогодишњих државних
обвезница деноминираних у еврима по јединичној цени од 1.000 евра, уз дисконтну стопу 2,5%
(годишњи купон) Овим је настављена политика што сигурнијих пласмана слободних
финансијских средстава Фондације, што нарочито долази до изражаја имајући у виду минималне
каматне стопе пословних банака за орочене депозите. Основа за ову куповину је била одлука УО
са 301. седнице која је одржана 9.6.2018. године. Трансакција је обављена, као и претходних
неколико пута, преко брокера Војвођанске банке.
У једној банци је уговорено орочење динарских средстава на шест месеци. Ниједно од активних
орочења на почетку квартала код пословних банака није истекло у другом кварталу те није било
посебних активности на овом пољу, осим свакодневне комуникација са банкама и прaћења
тржишта на редовној основи.
Имајући у виду да је на седници УО од 21. 6. 2018. изабран нови директор РНИДС-а, крајем
месеца јуна спроведене су активности које су непоходне за правовремену примопредају
дужности: припрема депо картона за све пословне банке, ОП обрасци и слично.

Набавке
Осим стандардних набавки (уговори по основу набавки по отвореном поступку, текуће и редовне
набавке и сл) извршене су и следеће набавке:
•

За потребе редовне контроле примене Споразума са надлежним министарством након
јавног позива изабран је БДО д.о.о. као консултанта за анализу организационог модела
Фондације
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

За потребе редовне контроле примене Споразума са надлежним Министарством након
јавног позива изабран је „Inquest“ д.о.о. као консултант анализе ИКТ система РНИДС-а
Набавка опреме за новог директора – лаптоп, радна столица
Услуге усклађивања аката са GDPR, као и пратећих семинара
Четири тастатуре
3 USB хаба
Комплет звучника
Напајање за рачунар
Хард диск од 500 GB
Два спреја за чишћење рачунара
Услуге осигурања од опште одговорности
Путног осигурања
Инвентара за потребе седница КС (палице, холдери, тракице)
Услуге ХР селекције
Курса енглеског језика за двоје запослених
Адвокатске услуге (предлог и анализа уговора са директором)
Продукције, фото, видео и аудио материјала у вези са 100.000. регистрованим доменом
Имајући у виду скупове које је организовао или у чијој је организацији РНИДС учествовао
(седница КС, Интелектуална својина и Интернет, Едукација ОР-ова о GDPR-у ангажоване
су услуге типичне за овакве скупове: организација, закуп сала, аудио и видео запис,
кетеринг и слично...)

Редовни послови Канцеларије

Правни послови
У циљу поступања према обавезама из Споразума о сарадњи са тадашњим Министарством за
телекомуникације и информационо друштво, спроведен је поступак набавке услуга анализе
организационе структуре и ИКТ система РНИДС-а. Након потписивања уговора, са изабраним
понуђачима је координисано око почетка рада и прикупљања материјала који су предмет
анализе.
У овом кварталу комисија за набавку услуге дата центара, линкова и услуге повезивања на
интернет је саставила коначни текст конкурсне документације на који је Управни одбор дао
сагласност на седници од 5. јуна 2018, након чега је јавни позив објављен. С обзиром на то да је у
питању дугорочна услуга, у конкурсној документацији је наглашено да уговор мора да уреди
питање континуитета обављања услуге, уколико пружалац услуге престане да пружа предметну
услугу.
Са агенцијом за људске ресурсе и Управни одбором, координисано је по питању техничких
ствари у поступку избора директора и обавештавања кандидата који су учествовали на
конкурсу.
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Рачуноводство и ревизија
Током овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано.
Припремљен је Завршни рачун за 2017. Исти је послат на листу УО и усвојен на седници која је
одржана 21. 6. 2018. Након тога је у законском року извршена предаја АПР-у.
На самом крају првог и почетком другог квартала, је тим независног ревизора финансијских
извештаја обавио предревизију Финансијских извештаја за 2017. годину. Након комплетирања
завршног рачуна, издато је и Мишљење независног ревизора – „Станишић ревизије“. Мишљење
је позитивно и његова суштина је да „финансијски извештаји приказују истинито и објективно по
свим материјално значајним питањима финансијски положај РНИДС-а на дан 31. 12. 2017.
године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава на тај дан, у складу са
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији“. Извештај независног ревизора је
прослеђен на листу УО, ради упознавања са истим, док ће он бити на дневном реду следеће
редовне седнице Конференције суоснивача.
УО је почео са припремама за дефинисање задатака за контролу од стране Интерне ревизије, за
нови циклус који обухвата период од 1. 5. 2017. па на даље. Након дефинисања предмета
контроле, њихов рад на терену се очекује крајем трећег, односно почетком четвртког квартала
2018.

Општи послови
Обављани су редовни послови као што су завођење и сортирање пословне документације,
спровођење мањих набавки средстава неопходних за редовно функционисање РНИДС-а, као и
предаја потребне документације надлежним органима, као што су Пореска управа, Фонд ПИО,
РЗФО и Агенција за привредне регистре.

Ангажман професионалних услуга
Имајући у виду процес селекције кандидата за посао директора Фондације ангажована је
агенција из области људских ресурса.

Јавност рада
Током другог квартала је на сајту Фондације објављено 39. издање интерног информатора
"РНИДС инфо" на српском и енглеском језику. Такође су објављени и Јавни позив за подношење
понуде за набавку дата центара, линкова и услуге повезивања на Интернет, Јавне консултације у
вези са предлогом измена и допуна Општих услова о регистрацији назива националних интернет
домена и материјали са редовне седнице Конференције суоснивача РНИДС-а.

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs
У циљу усклађивања са Општом уредбом о заштити података о личности (GDPR), на сајту
Фондације је примењен систем употребе колачића који зависи од пристанка посетиоца сајта. У
ту сврху креирана је и Политика коришћења колачића на веб сајтовима Фондације РНИДС. Овај
документ је део Политике приватности РНИДС-а и уређује начин на који се колачићи користе на
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свим сајтовима Фондације. Када посетилац дође на сајт рнидс.срб, тражи се његова изричита
сагласност да се колачићи користе током његове посете. Јасно је истакнуто да је, уколико не
кликне на „Не“, корисник сагласан са употребом колачића током посете сајту. На страници са
Политиком коришћења колачића постоји прозор у ком корисник у сваком моменту може да
искључи или укључи употребу колачића.
У другом кварталу 2018. сајт рнидс.срб је забележио око 48.200 посета, са преко 39.500
појединачних посетилаца.

Већ традиционално, енглеска, ћириличка и латиничка WHOIS страница су након насловне
странице сајта најпосећеније и бележе око 23% од око 97.700 прегледа свих страница на сајту.

Подршка раду Фондације
Подршка органима и телима Фондације

Подршка Управном одбору
У периоду који је предмет овог извештаја, одржано је десет седница Управног одбора. Сектор за
опште и правне послове је раду овог органа пружао редовну стручну и административну
подршку, која се огледала у припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној
подршци у раду на седницама и изради и објављивању донетих аката.
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Подршка Конференцији суоснивача
У протеклом периоду одржана је једна седница Конференције суоснивача. Сектор за опште и
правне послове је раду овог органа пружао редовну стручну и административну подршку.

Подршка развоју Интернета у Србији
Организација и суорганизација скупова
Правни факултет Универзитета у Београду и Фондација „Регистар националног интернет домена
Србије“ (РНИДС) по четврти пут су организовали конференцију „Интелектуална својина и
Интернет“. Конференција је одржана 11. јуна 2018, а на њој је било речи о актуелним темама у
области ауторског права, назива интернет домена, онлајн садржаја и нових технологија.
Конференцију су отворили Војислав Родић, председник УО РНИДС-а, проф. др Владан Петров,
в.д. декана Правног факултета и проф. др Душан Поповић, редовни професор Правног факултета
и председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних
интернет домена. Као и на претходним конференцијама, представљени су радови из Зборника
чије је издавање помогао РНИДС. Конференцији је присуствовало око 70 људи док је пренос
уживо био омогућен на веб сајту и Јутјуб каналу Фондације.
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Финансијски извештаји
Најпре, у наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за наведени
период (прва два квартала 2018. и стање на дан 30. 6. 2018) и одговарајуће стопе раста:

.000 РСД

2. кв. 2017.
или 31. 12. 2017.

2. кв. 2018.
или 30. 6. 2018.

%

Пословни приходи

59.692

63.870

107,0%

Пословна добит

10.159

15.615

153,7%

8.609

13.154

152,8%

Актива

87.472

85.276

97,5%

Капитал

88.703

102.038

115,0%

Нето дуг

-23.508

-28.226

120,1%

1.231

16.762

1.361,7%

Нето резултат

Нето обртни фонд

Уз значајан раст пословне и нето добити, насталих као последица континуираног раста
пословних прихода од 7%, уз смањење пословних расхода од 2,6% (укупно укључујући и
амортизацију). Све то је остварено уз EBITDA маржу од 30,6%. Најзначајнија промена од почетка
године, јесте унапређивање ликвидности посматраног кроз призму нето обртног фонда, односно
померање са изразито негативног (због значајних улагања у сталну имовину током 2016. на
крају те године) на позитиван од преко 1,2 милиона динара на крају 2017. до изузетно високог
позитивног износа на крају другог квартала 2018. од скоро 16,8 милиона динара.
Као показатеље ликвидности, уз нето обртни фонд који је на крају другог квартала 2018.
позитиван и то на нивоу од 16.762 хиљаде динара, наводе се три показатеља на крају
посматраних периода, који су доказ значајног раста ликвидности у посматраним пресечним
тачкама:
Показатељ

31. 12. 2016.

31. 12. 2017.

30. 6. 2018.

Ликвидност 1. степена

0,25

0,34

0,41

Ликвидност 2. степена

0,84

0,98

1,22

Ликвидност 3. степена

0,85

1,02

1,24

Реч је о резултатима који говоре о највећем степену ликвидности РНИДС-а. Периодични
финансијски извештаји су прилог овог документа.
У Београду,
август 2018.
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