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

DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100% расположивости.
Прихваћено је 486 аванса за услугу регистрације.
Укупни прилив у кварталу износи 36.322.723,57 динара.
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности износи 110.096.867
динара.

На крају трећег квартала 2018:
■

Укупан број регистрованих назива домена је: 101.964 .RS и 2.516 .СРБ

Кратак преглед најважнијих активности у кварталу
Најважније активности и догађаји током трећег квартала 2018. били су:
■

Завршени су извештаји независних ревизора за Министарство трговине, туризма и
телекомуникација.

■

Обележено је 10 година од почетка слободне регистрације .rs домена.

■

Испланиран је и започет пројекат увођења регистрације IDN домена у .rs ccTLD
регистру и проширењу сета знакова за регистрацију назива домена у оквиру .срб ccIDN
регистра.

■

Одржан је едукативни скуп у Крушевцу у организацији РНИДС-а.

■

Одржан је заједнички скуп са Интернет клубом Љиг о присуству установа културе на
интернету, у Београду.
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Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност сервиса
У трећем кварталу 2018. није било прекида у раду система РНИДС-а. Сви сервиси радили су без
проблема, није било прекида или успорења 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%

У неколико наврата обављани су најављени радови на линковима између дата центара и једном
на интернет линку, али то није утицало на рад РНИДС-ових сервиса. Током месеци с мањим
оптерећењем рађенe су реконфигурације сервера, редовно одржавање и ажурирање система.
Почетком квартала направљен је план пројекта увођења IDN назива домена. План
имплементације пројекта презентован је Управном одбору на 305. седници Управног одбора, а
затим и на конференцији овлашћених регистара 10. септембра 2018. године. Припремљен је
„Правилник о почетку регистрације IDN домена у .rs ccTLD регистру и проширењу регистрације у
IDN домена .срб ccTLD регистру”, који је Управни одбор усвојио на седници 27. септембра 2018.
године. Имплементирано је окружење за тестирање регистрације IDN назива домена, као и
додатне функције које ће бити коришћене током почетног „sunrise” периода.
Током квартала анализирани су захтеви које је у свом извештају доставила Радна група
овлашћених регистара крајем другог квартала 2018. године. За мањи део захтева била су
потребна додатна појашњења или договор око начина имплементације, што је захтевало
додатно време за припрему, па је одлучено да се они издвоје у посебну, другу фазу
имплементације. Захтеви прве фазе сагледани су с добављачем и обезбеђена је понуда са
функционалним описом имплементације. Функционални опис је презентован овлашћеним
регистрима да би након тога Управни одбор одобрио имплементацију измена у Систему за
регистрацију домена на 307. седници, 27. септембра 2018. године.
Крајем квартала завршена је инсталација серверског окружења за дигитално потписивање DNS
записа (DNSSEC) и започета фаза конфигурације и тестирања.

Развој и примена правила за регистрацију
У циљу примене последњих измена које регулишу питање регистрације назива домена,
ажурирана је Потврда о регистрацији назива домена, којом је наглашено да потврђивањем
регистрације и тачности података о домену, регистрант уједно потврђује исправност адресе епоште и даје експлицитну сагласност за прикупљање и обраду личних података које је доставио
приликом регистрације домена.
У овом кварталу није било предмета пред Комисијом за поступање по примедбама у случају
повреда аката о регистрацији.
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Решавање спорова у вези с називом домена
У овом периоду завршен је поступак за један спор у вези с називом домена: calvinklein.rs.

Стање тржишта домена
Трећи квартал је завршен са 101.964 регистрованих .RS назива домена и исказује раст од 4,79% у
односу на трећи квартал 2017. Број регистрованих .СРБ назива домена на крају трећег квартала
2018. износи 2516.
Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата је у
следећој табели:

co.rs
edu.rs
in.rs
org.rs
rs
укупно rs
обр.срб
од.срб
орг.срб
пр.срб
срб
укупно срб

јул 2018.
обнова
928
95
131
191
4071
5416
3
3
4
49
293
354

нови
94
15
52
19
1154
1334
0
0
0
0
7
7

август 2018.
обнова
1543
202
129
320
5484
7678
2
2
8
8
64
84

нови
84
15
44
18
1093
1254
0
0
1
1
11
13

септембар 2018.
обнова
нови
1073
207
148
249
5097
6774
1
2
4
6
51
64

90
44
49
24
1274
1481
0
0
0
0
27
27

У табели су дате статистичке категорије обновљених и нових домена током трећег квартала у
протеклих пет година. Категорија обновљених домена исказује раст у односу на 2017. и на 2016.
Нови домени у трећем кварталу 2018. исказују раст такође у односу на исти период у 2017. и
2016. години.

.rs
.срб
укупно

2014.
обнова нови
16840
4154
800
44
17640
4198

2015.
обнова нови
17678
3851
596
47
18274
3898

2016.
обнова нови
18586
4021
578
43
19164
4064

2017.
обнова нови
18670
4264
528
32
19198
4296

2018.
обнова нови
19868
4069
502
47
20370
4116

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих домена у
складу с методологијом CENTR-a за трећи квартал 2018. и 2017. године.

Стопа
задржавања
Стопа
креирања
Стопа
брисања

III квартал 2018.

III квартал 2017.

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

96,77%

96,50%

Нови у току периода / број на крају периода

3,99%

4,32%

Обрисани у току периода / број на почетку периода

2,04%

1,37%
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Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
У трећем кварталу број захтева за помоћ овлашћеним регистрима, а и сами проблеми, били су
на уобичајеном нивоу. Најчешћи захтеви односили су се на помоћ око повезивања или
додавања нових уређаја у систем, као и промене лозинки или сигурносних кодова.
Програм суфинансирања оглашавања током трећег квартала користио је „BeotelNet”, који је
спровео кампању која је трајала током целог квартала.
Маркетиншким одељењима ОР-ова у трећем кварталу послата су 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.
У ресторану „Gabbiano”, 10. септембра одржана је Конференција овлашћених регистара.
Учествовао је 21 представник из 14 ОР-ова, као и чланови УО РНИДС-а и запослени у
Канцеларији.

Присуство РНИДС-а у јавности
Догађаји
Поводом 10 година од почетка слободне регистрације .RS домена, 10. септембра одржан је
пригодни коктел у ресторану „Gabbiano”. Дружењу у неформалној атмосфери присуствовало је
педесетак партнера, спољних сарадника, особа из медија, запослених у ОР-овима, бивших и
садашњих чланова УО и Конференције суоснивача, као и запослених у Канцеларији РНИДС-а. На
почетку скупа емитован је наменски креиран видео о историјату .RS домена и одржана
презентација на тему „Како смо добили баш наш .RS?”, а током скупа подељени су поклони
запосленима који су у Канцеларији провели пуних 10 година.
На тему 10 година од почетка слободне регистрације .RS домена, Војислав Родић и Драган
Сајић гостовали су на ТВ Хепију и ТВ Пинку („Свитање”), а у Политици је објављен текст „Десет
година српског интернет домена”. Поводом тог јубилеја, крајем августа Владимир Манић је
гостовао на Радио Београду 2 („Дигиталне иконе”). У емисији снимљеној с РТС-ом, која ће бити
накнадно емитована, говорили су, између осталих, Војислав Родић, Мирјана Тасић и Владимир
Манић.
У сарадњи са Удружењем грађана "Tag-Web", 20. септембра, организован је једнодневни
бесплатни скуп "На клик до купца!", ради подршке пословном сектору из Крушевца и околине и
едукације локалне интернет заједнице на тему пословног коришћења интернета. Кроз четири
предавања, бројне практичне савете и информације, присутни су имали прилике да сазнају више
о основама интернет присуства, друштвеним мрежама, оптимизацији за претраживаче и
оглашавању на интернету.
Поводом бесплатне едукације у Крушевцу „На клик од купца”, Драган Марић, Јелена Ожеговић и
Предраг Милићевић гостовали су на ТВ Плус Крушевац (Јутарњи програм), Радио Београду 1
(„Ухвати дан”) и ТВ Трстеник (Вести). Догађај је најављен преко локалних медија и друштвених
мрежа, а преношен је преко „YouTube” канала. Након догађаја снимци су постављени на
„YouTube” каналу и у оквиру вести на РНИДС сајту.

Извештај Канцеларије РНИДС-а за трећи квартал 2018.

6/14

Заједно са Интернет клубом, РНИДС је 25. септембра у Библиотеци града Београда организовао
скуп „Присуство установа културе Србије на Интернету“. Скуп је подржало Министарство културе
и информисања Србије, Сектор за развој дигиталне инфраструктуре у области културе и
уметности. Пред 78 акредитованих посленика културе из целе Србије, бројне информације о
битним аспектима коришћења националних интернет домена у култури изнели су Војислав
Родић, председник УО РНИДС-а, Светлана Јовановић, виши саветник у Кабинету председника
Владе Републике Србије, Мирко С. Марковић, председник УО Интернет клуба и Предраг
Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација у РНИДС-у. На скупу је указано на
значај системског коришћења националних домена и поддомена у интернет наступу установа
културе Србије, што обухвата и правилно креирање адреса е-поште.
На тему конференције „Присуство установа културе Србије на интернету”, изјаве су за Радио
Београд 1 (Вести), Радио Београд 2 („Дигиталне иконе” и „Културни кругови”), Радио Студио Б
(„Београдска разгледница”) и РТС 2 (еТВ) дали Војислав Родић, Мирко Марковић, Светлана
Јовановић и Предраг Милићевић. Догађај је најављен преко локалних медија и друштвених
мрежа, а преношен је преко „YouTube” канала. Након догађаја снимци су постављени на
„YouTube” каналу и у оквиру вести на РНИДС сајту.
Током трећег квартала испланирани су и одобрени следећи скупови за наредни период:
▪
▪
▪
▪

Интернет домен, жиг и алтернативно решавање спорова (октобар)
Едукативни скуп „На клик до купца!” у Јагодини (октобар)
Скуп о сајбербезбедности (октобар)
RSNOG скуп (новембар)

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs
У другом кварталу 2018. сајт рнидс.срб забележио је више од 60.500 посета, са скоро 18.300
појединачних посетилаца. У јулу је промењена политика приватности и коришћења cookie-ја, што
може утицати на резултате праћења саобраћаја, односно функционисање „Гуглове” аналитике
која се користи за мерење посећености. За анализу евентуалних ефеката потребно је праћење у
дужем периоду, због сезонских кретања саобраћаја.
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Сајт домен.срб / domen.rs
У трећем кварталу сајт домен.срб / domen.rs забележио је сличан обим саобраћаја као у
претходним кварталима, мањи број посетилаца, али већи број прегледаних страна, што се види
из статистике самог веб-сервера. У јулу је промењена политика приватности и коришћења
cookie-ја. Услед проблема у имплементацији дошло је до неправилног функционисања „Гуглове”
аналитике која се користи за мерење посећености и статистика у делу квартала није валидна.

Месец

Број
посетилаца

Јан. 2018.
Феб. 2018.
Март 2018.
Апр. 2018.
Мај 2018.
Јун 2018.
Јул 2018.
Авг 2018.
Сеп. 2018.

20.602
20.319
21.541
19.471
31.214
16.912
15.848
14.619
10.132

Број
прегледаних
страна
80.089
78.048
82.622
75.948
109.786
124.814
71.340
159.981
131.323

Саобраћај
10,97 GB
9,64 GB
10,73 GB
9,58 GB
14,62 GB
18,89 GB
9,63 GB
9,68 GB
9,30 GB

Остале активности
Почетком септембра објављен је интервју с Владимиром Манићем у „PC Press-у”.
У септембру је реализовано гостовање Јелене Ожеговић на Радио Београду 202 („Широм
затворених очију”) на теме интернет домени, друштвене мреже и заштита података.
Настављен је рад на инфографицима који прате наше процедуре регистрације назива домена. За
сада је завршен један, који прати процедуру регистрације, а у изради су још четири, која прате
процедуре промене регистранта, ОР-а и података, и процедуру обнове.
Започета је израда микросајта који треба да објасни предности поседовања адресе е-поште на
властитом домену, поводом новог Закона о привредним друштвима. Дефинисани су концепт и
садржај микросајта, са анимираним видеом који објашњава коришћење електронске поште у
пословном окружењу, с пратећим текстовима. Крајем квартала добављач је испоручио
микросајт и у току је имплементација финалних побољшања, односно припрема за пуштање.
Током трећег квартала на сајту Фондације објављено је 40. издање интерног информатора
„РНИДС инфо” на српском и енглеском језику.
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима
Електронски клипинг забележио је у трећем кварталу укупно 134 објаве – 17 у штампаним
медијима, 92 на интернету и 25 објава у електронским медијима (на ТВ и радио станицама).
Објаве су покривале углавном вест о скупу „Присуство установа културе Србије на интернету”
(укупно 24 објаве), 10 година .RS домена (укупно 23 објаве) и едукацију у Крушевцу (укупно 20
објава).
На основу анализе обухваћених објава:

Иако је број објава у трећем кварталу у односу на други квартал 2108. већи за само 2,3%,
вредност објава је скоро 174% већа, јер је у трећем кварталу драстично повећана минутажа у
електронским медијима.
Медијска анализа показује да је 65 различитих медија писало о РНИДС-у – 9 штампаних медија,
13 телевизијских и радио станица и 43 интернет портала.
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Послови Канцеларије
Правни, кадровски и општи послови
На почетку овог квартала изабран је нови директор РНИДС-а, па су спроведене потребне
процедуре у вези са ступањем на рад и преузимањем дужности, као и активности на
упознавању директора с релевантним актима и процедурама РНИДС-а.
У септембру 2018. године, на лични захтев Јелене Ожеговић, раскинут је радни однос. У току су
припреме за расписивање конкурса за попуњавање упражњене позиције.
У циљу реализације обавеза насталих доношењем Закона о централној евиденцији стварних
власника, припремљена је и донета одговарајућа одлука ради неопходног усклађивања.

Рачуноводство и ревизија
Током овог периода сви рачуноводствени послови обављани су редовно и несметано.
У току квартала одржан је припремни састанак с ревизорском кућом која обавља послове
интерне ревизије и договорене теме за анализу: поступак директне погодбе, поступак набавке
мале вредности и отворени поступак. Почетак рада тима интерне ревизије на терену договорен
je за прву недељу четвртог квартала. Период сагледавања наведених области је од 5. маја 2017.
до 30. јуна 2018. године.

Интерни ИКТ сервиси
Софтвер за прикупљање и праћење логова са уређаја и сервера који је инсталиран у претходном
кварталу конфигурисан је у потпуности, а његови резултати и анализе прате се на дневном
нивоу.
Током овог периода рађене су редовне провере безбедности скенирањем сервиса изнутра и
споља, које нису детектовале слабости или пропусте.
У трећем кварталу завршено је тестирање интерног тикетинг система. Систем је презентован
овлашћеним регистрима на конференцији 10. септембра 2018. године, након чега је пуштен у
рад.
С добављачем система за праћење новчаних токова и система за праћење докумената у
деловоднику обављена је анализа захтева за обједињавање ова два система. Добављач је
понудио две варијанте имплементације и након интерних консултација, поручена је варијанта
која ће бити испоручена до краја календарске године.
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Подршка Управном одбору
Пружена је редовна стручна и административна подршка раду Управног одбора, који је у овом
кварталу имао пет седница.

Подршка Конференцији суоснивача
У овом периоду није било седница Конференције суоснивача.

Сарадња с домаћим организацијама и институцијама
У овом кварталу, независни консултанти за анализу организационе структуре и ИКТ система
РНИДС-а завршили су своје извештаје, који су обавеза према Споразуму о сарадњи с тадашњим
Министарством за телекомуникације и информационо друштво. Договорен је термин предавања
извештаја надлежном Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Сарадња с међународним организацијама и институцијама
Активносту у ICANN заједници
Руководилац Сектора за опште и правне послове учествовао је, у својству члана, у раду Радне
групе ccNSO Guideliness Review Committee и у активностима Competition, Consumer Trust and
Consumer Choice Review Team-а, који је у овом кварталу завршио свој рад, а коначни извештај
овог Review Team-а је доступан овде.
Руководилац Сектора за ИКТ учествовао је у раду SSR2 тима за проверу безбедности,
отпорности и стабилности ICANN-ових система, правила и процедура који се односе на
јединствене интернет идентификаторе. SSR2 тим је на захтев SSAC-а проширен новим
члановима. Било је разговора о досадашњем напретку и плановима за даље кораке како би рад
Радне групе био успешно завршен у очекиваним роковима.
Саветница за стратегију и развој учествовала је у раду више ICANN-ових радних група: Latin
Generation panel, Study Group on Technical Use of RZ-LGR, ccNSO Guideline Review Committee
(“GRC”), ccNSO Review Working Party, Policy Development Process (PDP) Retirement Working Group и
Work Track 5: Geographic Names at the Top-Level.
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Службена путовања током трећег квартала 2018.
Датум
одржавања
скупа
22–24. 8. 2018.
12–13. 9. 2018.
13. 9. 2018.
20–21. 9. 2018.
20–21. 9. 2018.

Скуп/Организација

Место

Делегирани учесник

ICANN SSR Team meeting

Вашингтон

TLDCON 2018

Јурмала

Жарко Кецић
Владимир Манић
Дејан Ђукић

th

57 CENTR Legal & Regulatory
workshop
APTLD74
45th CENTR Administrative
workshop

Талин

Дејан Ђукић

Ташкент

Горан Миланковић

Рига

Бојана Живковић

Кратки извештаји са службених путовања запослених у Канцеларији
ICANN SSR Team meeting: 22–24. 8. 2018, Вашингтон (САД)
ICANN SSR Team састанак одржан је од 22. до 24. августа у Вашингтону, САД, коме је
присуствовао Жарко Кецић.

TLDCON 2018: 12–13. 9. 2018, Јурмала (Летонија)
TLDCON, 11. по реду, одржан је у Јурмали, Летонија, од 12. до 13. септембра. Реч је о годишњој
конференцији која се сваке године одржава у другој држави источне Европе. Организатор је
руски национални регистар (Coordination Center for TLD RU). На скупу је било речи о актуелним
темама из доменске индустрије. У име РНИДС-а на овом скупу су присуствовали Владимир
Манић, Горан Миланковић и Дејан Ђукић. Наша искуства и Студију која обрађује из
компаративног угла правила решавања доменских спорова која се примењују на .rs и .срб
домене с таквим правилима у бившим совјетским републикама, на овом скупу представио је
руководилац Сектора за опште и правне послове.

57th CENTR Legal & Regulatory workshop: 13. 9. 2018, Талин (Естонија)
CENTR 57. правна радионица, одржана је у Талину, Естонија. После дужег периода, била је то
прва правна радионица на којој GDPR није била доминантна тема. Пошто су све дотад одлагане
бројне значајне теме, накупило се пуно материјала за квалитетну дискусију и агенда је била
прилично садржајна. Као теме о којима је било речи, издвајају се интернет безбедност и питање
дигиталних идентификација у светлу регулативе eIDAS.

45th CENTR Administrative workshop: 20–21. 9. 2018, Рига (Летонија)
CENTR административна радионица, 45. по реду, одржана је 20. и 21. септембра у Риги, Летонија,
којој је као представник РНИДС-а присуствовала Бојана Живковић. Међу бројним сесијама и
презентацијама које су одржане, најупечатљивија је била она на којој су чланови данског
регистра представили веб-форму, коју су имплементирали на почетној страни сајта, а која
користи разне алгоритме у позадини како би могла да предложи још сличних назива домена
корисницима на основу оног које унесу у поље за проверу расположивости назива домена.
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Финансије
На почетку трећег квартала припремљена је измена Финансијског плана за 2018. Измењени
План усвојен је на 304. седници Управног одбора, 26. јула, када је и ступио на снагу.

Финансијски извештаји
Током трећег квартала 2018. прихваћено је 486 аванса за домене са укупним приливом од
36.139.815 динара. Такође је прихваћено и девет рачуна из категорије обнове чланства и један
рачун из категорије нових чланства Конференције суоснивача, са укупним износом од 120.000
динара.
У наредној табели укратко су приказани кључни показатељи пословања за наведени период
(прва три квартала 2018. и стање на дан 30. 9. 2018) и одговарајуће стопе раста:
.000 РСД
Пословни приходи
Пословна добит
Нето резултат
Актива
Капитал
Нето дуг
Нето обртни фонд

3. кв. 2017.
или 30. 9. 2017.
86.723
15.364
13.054
157.801
88.703
-23.508
1.231

3. кв. 2018.
или 30. 9. 2018.
92.167
23.138
20.032
181.368
108.735
-39.996
25.062

%
106,3%
150,6%
153,5%
114,9%
122,6%
170,1%
2.035,9%

Приметан је раст пословне и нето добити, насталих као последица континуираног раста
пословних прихода од 6,3%, уз смањење пословних расхода од 3,3% (укупно укључујући и
амортизацију). Све то је остварено уз EBITDA маржу од 31,2%. Најзначајнија промена од почетка
године јесте унапређење ликвидности посматрано кроз призму нето обртног фонда, односно
померање са изразито негативног (због великих улагања у сталну имовину током 2016) на
позитиван од преко 1,2 милиона динара на крају 2017. до изузетно високог позитивног износа
на крају трећег квартала 2018. од преко 25 милиона динара, што је највећи износ од оснивања
РНИДС-а.
Као показатеље ликвидности, уз нето обртни фонд који је на крају другог квартала 2018.
позитиван и то на нивоу од 25.062 хиљаде динара, наводе се три показатеља на крају
посматраних периода, који су доказ значајног раста ликвидности у посматраним пресечним
тачкама:
Показатељ
Ликвидност 1. степена
Ликвидност 2. степена
Ликвидност 3. степена

31. 12. 2016.
0,25
0,84
0,85

31. 12. 2017.
0,34
0,98
1,02

30. 9. 2018.
0,55
1,32
1,35

Периодични финансијски извештаји су прилог овог документа.
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Набавке
У овом кварталу расписано је неколико јавних позива за које набавке нису окончане до краја
квартала:
•

•
•
•

•
•

Јавни позив за набавку дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет: по
објављивању позива прикупљене су три понуде; крајем септембра Комисија за
спровођење набавке упутила је прелиминарни извештај Управном одбору. Управни
одбор је на 307. седници формирао тим за преговоре с понуђачима.
Јавни позив за прикупљање прелиминарних понуда за увођење стандарда ISO 9001 и
ISO/IEC 27001: по објављивању позива прикупљено је осам понуда, а разговори су
обављени с пет понуђача. У последњи круг избора ушла су три понуђача.
Јавни позив за прикупљање прелиминарних понуда за истраживање тржишта: по
објављивању огласа, крајем септембра пристигле су три понуде.
Јавни позив за прикупљање прелиминарних понуда за израду едукативног сајта РНИДСа: по објављивању огласа пристигло је шест понуда. Крајем септембра одржани су
интерни консултативни састанци са одређеним члановима Управног одбора и
сарадницима, на којима су анализиране понуде. На састанцима је одлучено да се
модификује планирани садржај сајта и прилагоди раније урађени дизајн, након чега би се
поновио јавни позив.
Јавни позив за набавку услуга дигиталне агенције: по објављивању огласа пристигло је
шест понуда. Крајем септембра обављени су разговори с три агенције. Коначна одлука
биће донета почетком наредног квартала.
Јавни позив за набавку консултантских услуга из области људских ресурса: крајем
септембра прибављене су две понуде и биће размотрене у наредном периоду.

У Београду,
јануар 2019. године
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Владимир Манић
директор РНИДС-а
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