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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током 2018. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100% расположивости.  
■ Прихваћено је 2.051 аванса за услугу регистрације. 
■ Укупан прилив у 2018. години износи 150.675.373 са урачунатим ПДВ-ом.  
■ Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, 

износи 104.245.763 динара.  
■ Укупан број регистрованих назива домена је: 103.323 .RS и 2.536 .СРБ. 

Кратак преглед најважнијих активности 

Најважније активности и догађаји током 2018. године били су: 

■ По трећи пут је одржан традиционални „Ћирбастерс“ поводом шесте годишњице .СРБ 
домена. 

■ Одржана је конференција ДИДС 2018. којој је присуствовало више од 450 учесника, а 
конференцију је пратило више од 30 новинара. 

■ Регистрован је стохиљадити .rs домен, 13. априла 2018. године. 

■ Извршено је усклађивање релевантних политика са Општом уредбом о заштити 
података о личности (GDPR). 

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

■ Предати су редовни трогодишњи извештаји Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација. 

■ Омогућена је регистрација IDN домена у .rs ccTLD регистру. Почетни период регистрације 
IDN домена је почео 10. децембра 2018. године. 

■ Одржани су едукативни скупови „На клик до купца“ у Крушевцу, Јагодини и Шапцу. 

■ Одржани су скупови „Интелектуална својина и интернет“ у Београду и  „Интернет домен, 
жиг и алтернативно решавање спорова“ у Новом Саду. 

■ Одржана је панел-дискусија под називом ,,Како до безбеднијег Интернета?“ у Београду. 

■ Подржано је одржавање четврте RSNOG конференције у Београду. 

■ Почео је пројекат увођења ISO 9001и ISO/IEC 27001 стандарда. 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У 2018. години није било прекида у раду система РНИДС-а.  

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

Повећано оптерећење уређаја за контролу приступа (firewall) 28. новембра 2018. године довело је 
до спорог одзива и нестабилне комуникације са Системом за регистрацију домена. Проблем је 
детектовао систем за мониторинг и, након интервенције ИКТ тима Канцеларије у дата центру, 
проблем је отклоњен. Период отежаног приступа је трајао 29 минута. 

На крају 2018. године, статус Овлашћених регистра РНИДС-а има 44 компанија. Током године 
компаније Skyneting, Skysign, INET i mCloud прошле су процес провере и постали Овлашћени 
регистри РНИДС-а, док је компанија Sinet престала са радом.  

У другом кварталу почела је примена строжих правила тестирања техничке оспособљености ОР-
ова и безбедносних мера, пре него што се дозволи приступ EPP сервису. Тестирање 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.  

Радна група ОР-ова током првог и другог квартала 2018. године разматрала је потребе 
унапређења рада са ОР-овима. На основу извештаја Радне групе, креиране су две групе захтева 
за унапређење Система за регистрацију домена. До краја 2018. године прва група захтева је 
испоручена од добављача и налази се у фази тестирања од стране ОР-ова, а друга група захтева 
је у фази развоја добављача. 

У другом полугођу реализоване су припремне радње за увођење IDN назива домена, које су 
укључиле израду плана пројекта, доношење „Правилника о почетку регистрације IDN домена у .rs 
ccTLD регистру и проширењу регистрације у IDN домена .срб ccTLD регистру“, потребне измене 
Система за регистрацију домена и тестирање са ОР-овима.  Регистрација .RS IDN домена у 
почетном периоду је омогућена 10. децембра 2018. године и трајаће до 05. марта 2019. године. 

Током године урађено је пројектовање, имплементација и тестирање окружења за дигитално 
потписивање DNS записа (DNSSEC).  
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Развој и примена правила за регистрацију 

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. У циљу приближавања ове теме јавности, објављена 
су три ауторска текста.  

Крајем 2018. године РНИДС је донео још две измене Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена. У делу измена које се односе на регистрацију IDN назива интернет 
домена, списак писама које је могуће употребити за регистрацију .rs и .срб домена замењен је 
формулацијом да је домен могуће регистровати на језицима који су у употреби у Србији, сагласно 
важећим прописима. У делу измена које се односе на Whois сервис, регистрантима који су 
физичко лице предвиђена је могућност да на свој захтев омогуће видљивост имена и презимена 
кроз овај сервис.  

Током 2018. године није било предмета пред Комисијом за поступање по примедбама у случају 
повреда аката о регистрацији.  

Решавање спорова у вези с називом домена 

У 2018. години завршена су три арбитражна поступака у вези назива домена, и то за називе 
домена: sartorius.rs, calvinklein.rs и adamall.rs, док је на крају године поступак у вези назива домена 
vecernjenovosti.rs био у току. 

Стање тржишта домена 

Број регистрованих .RS назива домена на крају 2018. године износи 103.323 и исказује раст од 5% 
у односу на крај 2017. године, што нас сврстава у групу европских регистара са већим релативним 
растом броја регистрованих домена. Релативни раст броја домена је скоро константан у 
протеклих 5 година. 

Број регистрованих .СРБ назива домена на крају 2018. године износи 2.536 и исказује пад од 3%. 
Приметан је тренд смањења пада релативног броја регистрованих домена у протеклих 5 година.  
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У табели испод дате су вредности кључних показатеља доменских кретања за 2018. годину, у 
складу са методологијом CENTR-е. 

 .RS .СРБ 

Стопа задржавања 
(број домена на крају периода – нови у току 

периода) / број на почетку периода 86% 92% 

Стопа креирања Нови у току периода / број на крају периода 18% 6% 

Стопа брисања 
Обрисани у току периода / број на почетку 

периода 14% 7% 

Посматрајући тренд стопа, можемо закључити да је стопа задржавања у оба доменска простора 
приближно иста и по њој се налазимо у горњој половини CENTR ранг-листе. Стопе креирања и 
брисања у .RS доменском простору су у паду у току претходних година, са одржавањем 
међусобног односа. У .СРБ доменском простору видан је значајан пад стопе брисања. Ипак, стопа 
брисања је већа од стопе креирања, што резултује падом броја регистрованих домена. Посебно je 
забрињавајућа ниска стопа раста у .СРБ доменском простору од свега 6%. 

 

 Tоком 2018. године, обрађено је 986 захтева за промену регистранта.  
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Укупан број трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра у 
надлежност другог у 2018. години износио је 3.504.  

 

У 2018. години обављена су три групна трансфера назива домена: 

• 22. 02. 2018 – 140 назива домена 

• 05. 04. 2018 – 159 назива домена 

• 19. 06. 2018 – 1.187 назива домена 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Програм суфинансирања оглашавања током 2018. године користили су „БеотелНет“, „Нинет“, 
„Complus“, „Адриахост“ и „United Internet“, а „HostingBuy“ је потписао уговор о приступању Програму 
суфинасирања. 

Маркетиншким одељењима ОР-ова редовно су слате месечне ранг-листе ОР-ова, публикације 
CENTR-е, интерна обавештења и информације о РНИДС-овим активностима. 

У току 2018. године организовано је више догађаја за овлашћене регистре: 

• Конференција ОР-ова у мају, са темом примене GDPR-a. 

• Конференција ОР-ова у септембру, са темама измена система за регистрацију домена и 
предстојећег увођења IDN домена. 

• Два радна састанка у вези захтева Радне групе овлашћених регистара за унапређење 
Система за регистрацију домена. 

• Два радна састанка око техничких и маркетиншких питања у вези почетка регистрације 
.RS IDN домена.  

Поред тога, одржано је више појединачних састанака са ОР-овима. 
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Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Ћирбастерс 3 

Панел-дискусија под називом „Ћирбастерс 3“, поводом шесте годишњице .СРБ домена, одржана 
је пред 70 посетилаца и новинара 23. 01, у ICT HUB-у у Београду. Закључак свих панелиста на овом 
скупу је да треба промовисати широке могућности за употребу ћирилице на Интернету, која је 
сваким даном све једноставнија за употребу. И да главна препрека за њено коришћење није 
технологија, већ су то њени корисници. 

ДИДС 2018 

Девети „Дан интернет домена 
Србије“ одржан је под слоганом 
„Чувари интернет идентитета“ и 
бавио се актуелним темама из 
дигиталне сфере, као што су 
заштита података о личности у 
светлу GDPR-а, улога 
дигитализације у очувању наслеђа и 
значај онлајн присуства за 
пословање. Девета годишња 
конференција о Интернету, ДИДС 
2018, одржана је 06. марта, у Хотелу 
“Metropol Palace” у Београду. Међу 
450 присутних на Дану интернет 
домена Србије, било је 16 учесника 
из земље и света и преко 30 
новинара.  

Међу посетиоцима првог дана Конференције четвртину су 
чинили власници и директори фирми, као и особе на 
менаџерским функцијама, а забележен је и већи број 
консултаната. По областима, најзаступљенији су били људи из 
ИКТ-а и маркетинга, а било је повећано и присуство стручњака 
из области права, што је разумљиво с обзиром на GDPR као 
тему 1. блока. Једна од бројније заступљених категорија су 
били и студенти и професори. 

На Конференцији је обележен и 10. рођендан .RS домена. 
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Регионални TLD форум 2018 

Четврти регионални скуп, овај пут под називом Регионални TLD форум, одржан је 07. марта, као 
пратећи програм Конференције ДИДС 2018. Скупу је присуствовало око 25 учесника, 
представника регистара националних интернет домена из свих држава бивше Југославије. 

Интелектуална својина и интернет  

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. 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. 

Обележавање 10 година слободне регистрације .RS домена 

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 клик до купца 

У другој половини 2018. године одржана су три едукативна догађаја „На клик до купца“, у Крушевцу, 
Јагодини и Шапцу. Едукације су биле намењене првенствено микро и малим предузећима и 
предузетницима, који желе да унапреде присуство своје фирме на Интернету. 

Догађај у Крушевцу одржан је 20. септембра 2018. године. 
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. Догађај је организован у сарадњи са локалним 
партнером, Удружењем грађана „Tag-Web" из Крушевца. 

Догађај у Јагодини одржан је 03. октобра 2018. године. 
Око 70 посетилаца скупа имало је прилике да кроз четири предавања, која су обиловала бројним 
практичним саветима и информацијама, сазнају више о основама правилног интернет присуства, 
изради веб- сајта из пословног угла, онлајн трговини из правне перспективе и оглашавању на 
Интернету. Догађај је организован у сарадњи са локалним партнером, компанијом „SmileSoft“ из 
Јагодине. 

Догађај у Шапцу одржан је 24. октобра 2018. године. Преко 70 присутних посетилаца имало је 
прилику да кроз примере из праксе и практичне савете сазнају више о томе шта дигитална 
трансформација представља за предузећа, о значају .RS домена за квалитетан пословни наступ 
на Интернету, о креирању сајтова и о чему све треба притом водити рачуна, као и о законској 

https://www.rnids.rs/новости/рнидс-у-крушевцу-о-правилном-пословном-присуству-на-интернету
https://www.rnids.rs/новости/рнидс-одржао-бесплатну-едукацију-за-мале-бизнисе-у-јагодини
https://www.rnids.rs/новости/рнидс-у-шапцу-одржана-бесплатна-едукација-за-мале-бизнисе-на-клик-до-купца
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регулативи која се односи на пословање на Интеренту. Догађај је организован у сарадњи са 
локалним партнером, агенцијом „Като маркетинг и консалтинг“ из Шапца. 

Интернет домен, жиг и алтернативно решавање спорова 

Скуп је одржан 09. октобра 2018. године у Новом Саду у сарадњи са ПКС - Регионалном 
привредном комором Јужнобачког управног округа.  

Обележавање месеца сајбер безбедности 

Панел-дискусија под називом ,,Како до безбеднијег Интернета?“ одржана је 31. октобра, у Музеју 
науке и технике у Београду, у оквиру месеца сајбер безбедности. Којим врстама напада су 
изложени наши уређаји повезани на Интернет? Да ли су антивирусни софтвери у стању да се 
изборе са актуелним претњама? Како би аутори веб-сајтова требало да осигурају странице које 
праве? О овим и сличним темама говорили су учесници панела.  

Четврта RSNOG конференција 

Четврта RSNOG конференција одржана је 22. новембра, у Хотелу „М", 
у Београду, уз подршку РНИДС-а, SOX-а, RIPE NCC-а и компаније 
„CISCO“. Ове године је забележена посета рекордног броја домаћих и 
страних стручњака који се баве информационим технологијама, 
умрежавањем и интернет безбедношћу, како из приватног, тако и из 
државног сектора. Посетиоци и они који су конференцију пратили 
уживо путем видео-линка имали су прилику да чују који су најновији 
трендови у овим областима. 

 

Обележавање почетног периода регистрације IDN назива у оквиру .RS домена. 

Србија је од понедељка, 10. децембра, стала раме 
уз раме са бројним земљама света када је тачно у 
12 ч. почела регистрација .RS домена на писмима 
13 језика који се користе у нашој земљи, тако да 
више неће бити потребно да се називи домена 
пишу „ошишаном латиницом".  

Тим поводом је у Библиотеци града Београда 
организован скуп на коме су посетиоци могли да 
чују детаље о предностима коришћења 
националних писама у називима домена, од 
представника Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, Канцеларије за информационе 
технологије и електронску управу, ICANN-a и 
РНИДС-a. 

https://www.rnids.rs/новости/одржана-панел-дискусија-како-до-безбеднијег-интернета
https://www.rnids.rs/новости/четврта-rsnog-конференција-најновији-трендови-у-вези-са-ит-технологијама-умрежавањем-и
http://viševredi.rs/
http://viševredi.rs/
https://www.rnids.rs/новости/вишејезичност-није-тренд-већ-будућност-интернета
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Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs 

У 2018. години сајт Фондације је забележио око 236.000 посета, што је за око 64% више него 
претходне године. Пораст је приметан и у броју појединачних посетилаца: скоро 200.600, што је у 
односу на 2017.г. повећање за око 95%. Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе 
саобраћаја ка сајту у 2018. години:   

 

Већ традиционално, енглеска, ћириличка и латиничка страница за претрагу расположивости 
домена су, након насловне странице сајта, најпосећеније и бележе око 9% од преко 356.600 
прегледа свих страница на сајту.  

 Сајт домен.срб / domen.rs 

Током 2018.г. сајт домен.срб / domen.rs имао је око 147.000 посета и око 122.000 појединачних 
посетилаца. И овај сајт је остварио пораст броја посета од око 24% у односу на 2017.г. Поред 
насловне, у 2018. години највише посета забележиле су страница за претрагу расположивих 
назива домена, Изборник ОР-ова, текст о 100.000-том .RS домену, најчешћа питања и одговори, 
текстови о регистрацији и избору националних домена, итд. Графикон у наставку даје детаљнији 
приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка сајту током године: 
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 Остале активности 

У оквиру редовне серије панела на тему нових технологија, иновација, права и обавеза у IT-у, 
Научно Технолошки Парк је организовао 03. априла 2018. године панел-дискусију на тему права и 
обавеза IT индустрије поводом заштите података корисника, односно, General Data Protection 
Regulation, на којој је заједно са Урошeм Милошевићем (консултант у европској комисији) и 
Николом Аксићем (адвокат), учествовао и Жарко Кецић. 

 

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, заједно са кратким видео-прилогом, 
објављен је на домен.срб сајту. Текст је 
дистрибуиран медијима, а садржаји су 
промовисани на друштвеним мрежама.  

 

Осамнаеста по реду Конференција „Е-трговина”, одржана је на Палићу од 26. до 27. априла 2018. 
године. Као спонзори Конференције, били смо визуелно присутни на свим промо-материјалима и 
у простору у коме су се одржавали програми Конференције. Пред око 160 присутних представника 
привредних организација и интернет заједнице, Предраг Милићевић, руководилац Сектора 
маркетинга и комуникација, одржао је предавање о значају адресе е-поште у пословној 
комуникацији, колико је и зашто битно да та адреса буде на властитом домену и зашто тај домен 
треба да буде национални домен.  

На панел-дискусији „Припремљеност за примену Уредбе GDPR и Закона о заштити података о 
личности“, одржаној 25. октобра 2018. године, у Привредној комори Србије, учествовао је Дејан 
Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове, са темом „GDPR као претња за WHOIS“. 
Модератори су били Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије и Јелена 
Јовановић, секретар Удружења за електронске комуникације и информационо друштво ПКС. 

 

У организацији Града Ниша - Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Регионалне 
привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Националне службе за 
запошљавање, Електронског факултета у Нишу и Нишког кластера напредних технологија NiCAT, 
07. новембра 2018. године, у Нишу је одржан 4. Форум напредних технологија. Другог дана Форума, 
у оквиру панела „Нове технологије у функцији Интернета“, учествовао је и Предраг Милићевић са 
темом „Правилно пословно присуство на Интернету“. Уводничар и модератор је био Небојша 
Гарић, директор за ИТ Привредне коморе Србије. 

 

Дејан Ђукић је учествовао и на округлом столу у организацији локалног огранка организације за 
заштиту интелектуалне својине, International Trademark Association (INTA), на тему „Активности у 
борби против кривотворења у Републици Србији - тренутни статус, изазови и будуће активности", 
22. новембра 2018. године, у Привредној комори Србије. 

 

https://www.domen.rs/100-000-ti-rs-domen-uts-balkan-tools-alati-za-profesionalce-i-hobiste/
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

 

Током 2018. године реализовано је 918 објава у свим врстама медија. 

У првом кварталу су забележене укупно 343 објаве, а најзаступљеније теме су биле Конференција 
ДИДС 2018 (укупно 247 објава и 7 огласа) и скуп поводом шесте годишњице .СРБ домена 
„Ћирбастерс 3“ (укупно 75 објава), а 7 објава се односило на 10-годишњицу .RS домена. 

У другом кварталу је забележено укупно 60 објава, које су већином покривале вест о регистрацији 
100.000-тог .RS домена (укупно 71 објава) и Конференцију „Интелектуална својина и Интернет 
2018“ (укупно 24 објаве), а 5 објава се односило на тему GDPR-а. 

У трећем кварталу је забележено укупно 127 објава. 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). 

У четвртом кварталу је забележена укупно 151 објава које су већином покривале почетак 
регистрације .RS IDN домена (укупно 212 објава, од чега 9 огласа), скуп о сајбер безбедности „Како 
до безбеднијег Интернета?“ (укупно 37 објава) и едукације у Јагодини и Шапцу (укупно 30 објава). 

Током године су, разним поводима, реализована бројна гостовања и интервјуи. На основу 
анализе објава које је обухватио електронски клипинг, највећи број појављивања у медијима 
бележи Војислав Родић (130 објава), за ким следе Предраг Милићевић (103 објаве), Владимир 
Радуновић (92), Данко Јевтовић (39), Владимир Манић (36), Жарко Кецић (28 објава), итд. 

Током 2018. године објављени су следећи ауторски текстови: 

• Жарко Кецић, „DNS и безбедносни изазови“ серија текстова, PC Press и „Modern Business 
and Domains“, CorD e-Serbia; 

• Предраг Милићевић, „Пре хостинга дође домен“, PC Press, „Ваше парче Интернета“ , 
Економетар и „Нова слова у називима домена“, PC Press; 

• Дејан Ђукић, о спремности РНИДС-а за GDPR, Бизнис и финансије, „GDPR као претња за 
WHOIS“, PC Press и „IDN називи домена у оквиру .rs и .срб домена“, портал Paragraf.rs; 

• Ненад Пантелић, „Локализовани садржај & претраживачи“, PC Press; 

• Драгана Јокић Стаменковић, „Ускоро латиница са квачицама на светској мрежи“, 
Политика; 

• Лазар Бошковић, „Предност домаћег терена и домаћег домена“, Бизнис и финансије; 

• Јелена Сладојевић, „Збогом ошишаној латиници“, портал Blic.rs; 

Почетком септембра објављен је интервју с Владимиром Манићем у „PC Press-у”.  



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2018. године 14/21 

 

Број објава на интернет порталима је износио 76% свих објава, али је и даље највећа вредност 
објава забележена у електронским медијима (EUR 953.672).  

  

Током 2018.г, РНИДС се појавио у 175 различитих медија – 29 штампаних, 20 телевизијских и 
радио-станица и 126 интернет портала. У штампаним медијима забележено је укупно 119 објава, 
у телевизијским и радијским емисијама 101 прилог, а на интернет порталима укупно 698 објава.  

У поређењу са претходном годином, бележи се пад присутности у електронским медијима за 
0,98%, док се на веб-порталима бележи раст за 61,95%, као и раст броја објава у штампаним 
медијима за 6,25%. Истовремено, у поређењу са 2017.г, у 2018.г. AVE вредност бележи раст на 
интернет порталима за 74,05%, док у штампаним медијима бележи пад од 39,64%, а у 
електронским пад од 22,30%. Укупна вредност свих објава је EUR 1.167.721. 

Детаљна годишња клипинг анализа се налази у прилогу овог извештаја. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2018. године 15/21 

 

 

 Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

Током 2018.г. обављани су редовни правни, кадровски и општи послови. На крају 2018. године 
Канцеларија има 11 запослених. Током године у радни однос су примљени директор Владимир 
Манић и водећи ИКТ инжењер Милош Милосављевић, а раскинут је радни однос са сарадницом 
за маркетинг и комуникације Јеленом Ожеговић. Крајем године у току је био конкурс за 
попуњавање упражњеног места сарадника за маркетинг и комуникације. 

Рачуноводство и ревизија 

Сви рачуноводствени послови обављани су редовно и несметано.  

Током јануара спроведен је попис имовине и обавеза РНИДС-а са стањем на дан 31. 12. 2017.г. 
Пописне листе и пратећи извештаји пописних комисија комплетирани су у дефинисаним 
роковима и достављени УО на усвајање, што је и учињено на 290. седници од 28.01.2018.г. 

Крајем фебруара је, у законски дефинисаном року, извршена припрема и предаја годишњих 
Финансијских извештаја АПР-у за статистичке потребе. 

Припремљен је Завршни рачун за 2017.г. Исти је послат на листу УО и усвојен на седници која је 
одржана 21. 06. 2018.г. Након тога је у законском року извршена предаја АПР-у. 

Након комплетирања завршног рачуна, прибављено је и Мишљење независног ревизора, које је 
позитивно и гласи 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 је презентован на редовној 
седници Конференције суоснивача, одржаној 15. децембра 2018. године. 

Током октобра и новембра, интерни ревизор је извршио увид у документацију везану за 
пословање Фондације. По обављеном увиду, интерни ревизор је доставио мишљење да 
пословање задовољава успостављене критеријуме интерне ревизије. Извештај је усвојен на 313. 
седници Управног одбора од 11. децембра 2018. године и презентован на редовној седници 
Конференције суоснивача, одржаној 15. децембра 2018. године. 

Интерни ИКТ сервиси 

Редовно је праћен рад свих релевантних сервиса РНИДС-а, укључујући и веб презентацију. Није 
било озбиљнијих покушаја нарушавања безбедности система и углавном се радило о 
краткотрајним нападима ниског интензитета. 
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Рађене су редовне провере безбедности скенирањем сервиса изнутра и споља, које нису 
детектовале слабости или пропусте. 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, која такође није детектовала слабости или пропусте.  

Унапређене су процедуре и правила за приступ и понашање корисника система РНИДС-а, чиме су 
уређени технички и процедурални захтеви за повећање безбедности. 

Током године извршене су инсталације, подешавања и пуштени су у рад систем за праћење и 
анализу логова са уређаја и интерни тикетинг систем. Реализована су унапређења система за 
праћење новчаних токова и система за праћење докумената у деловоднику. 

Подршка Управном одбору  

Пружена је редовна стручна и административна подршка раду Управног одбора, која се огледала 
у организовању седница, припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној подршци 
у раду на седницама, изради и објављивању донетих аката. У 2018. години Управни одбор је имао 
28 седница.  

Подршка Конференцији суоснивача  

У периоду који је предмет овог извештаја, одржане су две редовне седнице Конференције 
суоснивача, 19. маја 2018.г. и 15. децембра 2018.г. Сектор општих и правних послова је раду овог 
органа пружао редовну стручну и административну подршку, која се огледала у организовању 
седница, припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној подршци у раду на 
седницама и изради и објављивању донетих аката. 

Сарадња с домаћим организацијама и институцијама 

У току године одржавана је редовна оперативна комуникација са бројним домаћим институцијама 
и организацијама: Министарством за трговину, туризам и телекомуникације, Канцеларијом за ИТ 
и еУправу, Рател-ом, МУП-ом, Повереником за заштиту података о личности и информације од 
јавног значаја, Адвокатском комором, Привредном комором Србије, Правним факултетом 
Универзитета у Београду, Електротехничким факултетом Универзитета у Београду, ТФ-ом, УЕПС, 
ДСОЈ и другим.  

Почетком године спроведен је упис РНИДС-а у регистар посебних ЦЕРТ-ова. Претходно су 
обављене консултације са запосленима у Националном ЦЕРТ-у при РАТЕЛ-у, у погледу процедуре 
и услова за упис посебног ЦЕРТ-а. 

Редовни трогодишњи извештаји анализе организационе структуре и ИКТ система РНИДС-а, а 
према Споразуму о сарадњи с тадашњим Министарством за телекомуникације и информационо 
друштво, предати су надлежном Министарству трговине, туризма и телекомуникација. 

Завршена је Студија која обрађује правила решавања доменских спорова која се примењују на .rs 
и .срб домене са таквим правилима у бившим совјетским републикама. На изради ове студије су 
радили Душан Поповић и Новак Вујичић са Правног факултета Универзитета у Београду, у 
координацији са РНИДС-ом. 
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Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

Током године, РНИДС се учланио у међународне организације: DNS-OARC и APTLD, а према 
одлукама Конференције суоснивача одржане 19. маја 2018. године. 

Запослени канцеларије су учествовали у активностима ICANN-а, CENTR-е, RIPE-a, DNS-OARC-a и 
APTLD-a. Посебно треба истаћи учешће запослених у канцеларији у радним групама ICANN-а, и то: 

• Саветница за стратегију и развој учествовала је у раду више ICANN-ових радних група: 
Latin Generation panel (у којој је председавајућа), 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. 

• Руководилац Сектора општих и правних послова је, у својству члана, учествовао у раду 
радних група ccNSO Guideline Review Committee („GRC”) и Competition, Consumer Trust and 
Consumer Choice Review Team-а.  

• 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. 

• Сарадница за маркетинг и комуникације је учествовала у раду Community Onboarding Pilot 
Program-а. 

На конференцијама TLDCON (Јурмала, Летонија) и UADOM (Кијев, Украјина), руководилац Сектора 
за опште и правне послове је представио наша искуства у решавању доменских спорова која се 
примењују на .rs и .срб домене.   

 

 

 

 

  

https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Latin+GP
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ACCCCNSO/ccNSO+Review+Working+Party
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://community.icann.org/display/COP22/Onboarding+Materials
https://community.icann.org/display/COP22/Onboarding+Materials
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Службена путовања током 2018. године 

Датум 
одржавања 
скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

25 - 26.01.2018. 
CENTR Legal & Regulatory 55th 
workshop 

Оксфорд 

Дејан Ђукић 

Владимир Алексић 

07 - 08.02.2018. 25th CENTR Marketing workshop Лајден Предраг Милићевић 

05 - 06.02.2018. 
59th CENTR GA/2018 Annual General 
Meeting 

Цирих Горан Миланковић 

21.02.2018. 43rd CENTR Admin. workshop Минхен Бојана Живковић 

08 - 09.03.2018. DNS-OARC  Сан Хуан Жарко Кецић 

10 - 15.03.2018. 61st ICANN Meeting Сан Хуан 

Војислав Родић 

Жарко Кецић 

Јелена Ожеговић 

06.04.2018. Russian 9th IGF 
Санкт 
Петербург 

Горан Миланковић 

13 - 18.05.2018. 76th RIPE Meeting Марсељ Жарко Кецић 

30.05 - 
01.06.2018. 

CENTR Jamboree  Москва 

Жарко Кецић 
Дејан Ђукић 
Предраг Милићевић 
Бојана Живковић 
Горан Миланковић 

25 - 28.06.2018 ICANN 62 
Панама 
Сити 

Жарко Кецић 
Дејан Ђукић 
Јелена Ожеговић 

22 - 24.08.2018. ICANN SSR Team meeting Вашингтон Жарко Кецић 

12 - 13.09.2018. TLDCON 2018 Јурмала 

Владимир Манић 

Дејан Ђукић  

Горан Миланковић 

13.09.2018. 
57th CENTR Legal & Regulatory 
workshop 

Талин Дејан Ђукић 

20 - 21.09.2018. APTLD74 Ташкент Горан Миланковић 

20 - 21.09.2018. 45th CENTR Admin. workshop Рига Бојана Живковић 

09 - 11.10.2018. CENTR Reg Day/Leaders meet/GA Брисел Владимир Манић 

09 - 10.10.2018. 60th CENTR General Assembly Брисел Војислав Родић 
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Датум 
одржавања 
скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

13 - 14.10.2018. 
Joint 39th CENTR Technical / OARC 
29 workshop 

Амстердам 

Жарко Кецић 

Милош Милосављевић 

Владимир Алексић 

15 - 19.10.2018. 77th RIPE Meeting Амстердам Жарко Кецић 

17 - 18.10.2018. 27th CENTR Marketing workshop Варшава Предраг Милићевић 

20 - 25.10.2018. 63rd ICANN Meeting Барселона 

Владимир Алексић 

Жарко Кецић 

Мирјана Тасић 

29.10.2018. 16th CENTR Security workshop Лисабон 
Александар 
Костадиновић 

12 - 14.11.2018. PMI Forum Загреб Владимир Манић 

07.12.2018. UADOM Кијев Дејан Ђукић 
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Финансије 

Током године вршен је ребаланс Финансијског плана  за 2018. годину6 три пута, на 300, 304. и 315. 
Седници УО. Припремљен је и Финансијски план за 2019. годину који се усвојен на 315. седници 
УО, одржаној 25. децембра 2018. године. 

У току квартала припремљена је измена Финансијског плана за 2018.г. Измењени План је усвојен.  

У току другог квартала, на аукцији одржаној 11.06.2018.г, у организацији Управе за трезор 
Министарства финансија Републике Србије, извршена је куповина седмогодишњих државних 
обвезница. У току године извршено је неколико реорочавања доспелих пласмана, а према 
најбољим понуђеним условима у датом тренутку. 

Финансијски извештаји 

Стање финансијских средстава, орочења и ХоВ, на дан 31.12.2018.г. 

Датум 31.12.2018. 

Средњи курс евра 118,1946 

Валута RSD EUR 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 53.798.658 €455.170 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €50.764 

Укупно 59.798.658 €505.934 

Средства у ЕУР Прерачунато у RSD EUR 

Текућа средства у ЕУР 22.285.618 €188.550 

Орочена средства у ЕУР 5.732.438 €48.500 

Укупно 28.018.056 €237.050 

Укупно без ХОВ 87.816.714 €742.984 

Хартије од вредности 16.429.049 €139.000 

Укупно новчана средства 104.245.763 €881.984 

Годишњи финансијски извештаји су у прилогу овог документа.  
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Набавке 

У 2018. години објављено је више јавних позива за набавку, и то:  

• Јавни позив за набавку консултантских услуга из области људских ресурса, а који се 
односио на избор понуђача за набавку консултантских услуга из области људских ресурса 
потребних у поступку избора директора РНИДС-а. 

• Позив за набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације, који 
се односи на испуњавање обавеза према Споразуму са Министарством за 
телекомуникације и информационо друштво. 

• Позив за набавку консултантских услуга анализе ИКТ система РНИДС-а, који се такође 
односи на испуњавање обавеза према Споразуму са Министарством за телекомуникације 
и информационо друштво. 

• Јавни позив за набавку дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет: у другој 
половини 2018. године, тим за преговоре, који је формирао Управни одбор, обавио је  
разговоре са понуђачима, од којих су добијене измењене понуде у складу са захтевима 
РНИДС-а. Комисија за набавку обрадила је измењене понуде и доставила извештај 
Управном одбору, који је исти усвојио 15. новембра 2018. године и овластио директора да 
приступи припреми уговора са понуђачима, након чега је започет рад на усклађивању 
уговора. 

• Јавни позив за прикупљање прелиминарних понуда за увођење стандарда ISO 9001 и 
ISO/IEC 27001: у току четвртог квартала изабран је понуђач, са којим је склопљен уговор и 
започета реализација пројекта. 

• Јавни позив за набавку услуга дигиталне агенције: почетком квартала извршен је избор 
добављача и са њим је склопљен уговор. 

• Јавни позив за набавку консултантских услуга из области људских ресурса: обављени су 
финални разговори са понуђачима, извршен је избор и са добављачем је склопљен 
уговор. 

• Јавни позив за набавку правних услуга: у току квартала је објављен позив, пристигле 
понуде су достављене Управном одбору ради избора добављача. 

• Јавни позив за подношење понуда за набавку телекомуникационе опреме: у току 
квартала је објављен позив, извршен избор и крајем квартала је извршена набавка 
предметне опреме. 

• Јавни позив за набавку услуга израде SLEPT анализе: добијена је само једна понуда, коју 
је разматрао Управни одбор 06. новембра 2018. године на 309. седници и није дао 
сагласност за реализацију набавке. 

 

 

 

 

 

 

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


