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Увод
Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период
Током првог квартала 2019. године:
■
■
■
■

DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100% расположивости.
Прихваћено је 565 аванса за услугу регистрације.
Укупан прилив у кварталу износи 45.631.76 8 са урачунатим ПДВ-ом.
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима,
износи 116.664.782 динара.

На крају првог квартала 2019. године:
■

Укупан број регистрованих назива домена је: 104.595 .RS и 2.498 .СРБ.

Кратак преглед најважнијих активности у кварталу
Најважније активности и догађаји током првог квартала 2019. године:
■

Одржане су две изборне седнице Конференције суоснивача. На првој седници је изабран
нови Управни одбор, а на другој седници заменица председника Конференције
суоснивача.

■

Одржана је 10. јубиларна конференција „Дани интернет домена Србије“ – ДИДС 2019. Као
пратећи догађај, одржан је и „Регионални TLD форум“.

■

Завршено је уговарање услуга дата центара, линкова и приступа интернету са изабраним
добављачима.

■

Омогућена је слободна регистрација IDN домена у .RS и .СРБ ccTLD регистру.

■

Обележен је дан .СРБ домена, акцијом „Ћирилица на поклон“.

■

Одржан је едукативни скуп „На клик до купца“ у Суботици.

■

РНИДС-а је доделио специјално признање сајту мотрио.срб на 22. проглашењу најбољих
Топ50 онлајн ствари, у организацији PC Press-а.

■

Одржана је конференција „Право и интернет“ на Правном факултету Универзитета Унион
у Београду.
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Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност сервиса
У првом кварталу 2019. године 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%

У овом кварталу повећана је радна меморија продукционих сервера, што је у складу са
припремама за пресељење опреме у нове дата центре. Унапређење сервера је урађено у
неколико корака, без прекида рада сервиса.
Рађене су редовне провере безбедности скенирањем сервиса изнутра и споља, које нису
детектовале слабости или пропусте.
Након почетног периода регистрације .RS IDN домена, 05. марта омогућена је њихова слободна
регистрација. Истовремено је извршено проширење скупа дозвољених слова у .СРБ домену са
словима још 6 језика националних мањина и у систем су унети спискови резервисаних .СРБ
домена са проширеним сетом слова за потребе РНИДС-а и државних органа.
На основу захтева Радне групе ОР-ова, крајем претходне године завршен је развој првог сета
измена. Почетком првог квартала, ове измене су, након урађених тестова и периода потребног за
прилагођавање система ОР-ова, имплементиране и почеле су да се користе.
У овом кварталу је такође започет рад на развоју другог сета измена које је предложила Радна
група. Овај сет измена је крајем квартала стављен на располагање ОР-овима у окружењу за
тестирање и биће постављен у продукцијско окружење почетком наредног квартала.
Током квартала урађена је припрема система примарних DNS сервера и припрема спецификације
надоградње сервиса RSreg апликације за подршку DNSSEC-а.

Развој и примена правила за регистрацију
У овом кварталу није било предмета пред Комисијом за поступање по примедбама у случају
повреда аката о регистрацији.

Решавање спорова у вези с називом домена
У овом периоду је завршен поступак у вези назива домена: vecernjenovosti.rs, а покренут је
поступак у вези назива ehrle.co.rs.

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током првог квартала 2019. године

4/17

Стање тржишта домена
Први квартал 2019. године завршен је са 104.595 регистрованих .RS назива домена и исказује раст
од 4,85% у односу на први квартал 2018. године. Број регистрованих .СРБ назива домена на крају
првог квартала 2019. године износи 2.498.
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

јануар 2019.
Oбнова
нови
690
100
127
27
161
69
153
31
4734
1390
5865
1617
2
0
8
2
25
0
52
0
254
17
341
19

фебруар 2019.
обнова
нови
860
123
144
25
143
64
180
28
5372
1499
6699
1739
10
1
4
0
19
2
78
1
280
14
391
18

март 2019.
обнова
нови
2567
154
276
23
294
65
387
43
9150
1728
12674
2013
4
0
2
0
9
0
37
2
174
37
226
39

У наредној табели дат је преглед обновљених и нових домена током првог квартала у протеклих
пет година. Категорија обновљених домена исказује раст у односу на 2018. и 2017. годину. Нови
домени у првом кварталу 2019. године исказују мали пад у односу на исти период у 2018. години.

.rs
.срб
укупно

2015.
обнова нови
21189
4660
1093
80
22282
4740

2016.
обнова нови
22276
5261
945
61
23221
5322

2017.
обнова нови
22955
5280
848
48
23803
5328

2018.
обнова нови
24755
5400
900
50
25655
5450

2019.
обнова Нови
25238
5369
958
76
26196
5445

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих домена за
први квартал 2019. и 2018. године.

Стопа
задржавања
Стопа
креирања
Стопа
брисања

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

I квартал 2019.

I квартал 2018.

96.03%

95.68%

5.13%

5.41%

3.58%

6.81%
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Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Програм суфинансирања оглашавања током 1. квартала користила је компанија Adriahost, која је
најавила да ће и у наредном периоду наставити са кампањама у оквиру програма.
Маркетиншким одељењима ОР-ова достављана су различита обавештења – ранг-листе ОР-ова,
позиви на РНИДС-ове догађаје, ДИДС, едукације и конференције, извештаји и информације о
реализованим активностима, као и информације о релевантним активностима CENTR-a.
Крајем јануара одржани су састанци са представницима овлашћених регистара NordNet и
TippNet, у Суботици, на којима је разговарано о међусобној сарадњи, представљању IDN-а
локалним заједницама и организацији едукативног скупа „На клик до купца“. Одржан је и
састанак са представницима фирме Eutelnet у Београду.
Пружање оперативне помоћи овлашћеним регистрима се готово стопроцентно одвија кроз
тикетинг систем, тако што захтеви стижу путем електронске поште на дефинисане адресе.
Највећи број захтева за помоћ односио се на сторнирање погрешних трансакција или за
ресетовање тајног кода за логовање на систем.

Присуство РНИДС-а у јавности
Догађаји
Ћирилица на поклон
Конференција за медије током које је представљен пројекат „Ћирилица на поклон“, поводом
седме годишњице .СРБ домена, одржана је у Медија центру, у Београду 29. јануара 2019. године.
Најављена је израда нових ћириличких фонтова који РНИДС поклања српској интернет заједници,
а који ће бити представљени поводом осме годишњице .СРБ домена, након чега ће бити доступни
за бесплатно преузимање са интернета. Догађај је имао одличну медијску покривености и био
представљен на РНИДС-овом сајту и на друштвеним мрежама.
Поводом годишњице .СРБ домена, Владо Ђукановић, Оливера Стојадиновић, Војислав Родић,
Предраг Милићевић и Зоран Станојевић гостовали су на Радио Београду 1 (Ухвати дан), Радио
Новом Саду 1, Радио Београду 2 (Дигиталне иконе), Радио Београду 202 (Устанак 202 и Обрати
пажњу), ТВ РТС2 (еТВ, два пута), ТВ Хепију (Јутарњи програм), ТВ Република Српска (Јутарњи
програм), у недељнику „Послови“ и дали изјаве за новинску агенцију ТАНЈУГ, дневне новине
„Политику“ и Мондо портал. Укупно је било 84 објава које су се односиле на овај догађај.

ДИДС и RTLDF 2019
Десета годишња конференција о интернету, ДИДС 2019, одржана је 05. марта у Хотелу “Metropol
Palace”, у Београду. Међу 350 присутних на Дану интернет домена Србије, било је 11 учесника из
земље и света и скоро 40 новинара. ДИДС 2019 је, у директном преносу преко 12 интернет
локација, пратило преко 850 гледалаца.
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Дан раније, 04. марта, одржан је пети регионални скуп, под називом „Регионални TLD форум“, ком
су присуствовали представници регистара националних интернет домена из Словеније, Хрватске,
БиХ, Црне Горе и Србије.
Слоган овогодишњег ДИДС-а био је
„Дигитална трансформација је већ почела“,
а кроз три блока покривене су три основне
области у којима су ефекти и последице
дигиталне трансформације најуочљивији.
Ове године дошло је до благе промене
структуре посетилаца, с обзиром да је у
првом блоку било речи о државним
сервисима. Четвртину су чинили власници и
директори фирми, као и особе на
менаџерским функцијама, а забележен је и
већи број консултаната (више од 22%
присутних). По областима, највише је било посетилаца чија су занимања везана за ИКТ, затим
особа запослених у јавним установама, а потом професионалаца из области маркетинга.
Ове године, 05. марта, током ДИДС-а је, тачно у подне, почела слободна регистрација IDN назива
у оквиру .RS домена, као и регистрација назива са проширеним сетом ћириличких слова у оквиру
.СРБ домена.
Конференција је најављивана путем медија, РНИДС-овог сајта, друштвених мрежа и путем епоште (позив упућен на листу посетилаца претходних ДИДС-ова). По анкети, највећи број
присутних је за Конференцију сазнао путем е-поште, затим преко друштвених медија, па онда
путем информација и банера на другим сајтовима, итд.
Поводом ДИДС-а су Војислав Родић, Владимир Манић, Светлана Јовановић, Илијана Ваван,
Милан Пантелић, Драган Сајић, Дејан Масликовић, Владимир Радуновић, Тамара Вученовић,
Предраг Милићевић и Дијана Милутиновић гостовали на ТВ РТС1 (информативни програм,
Јутарњи програм и Новосадски дневник), ТВ РТС2 (еТВ, два пута), ТВ Пинку (Свитање, два пута),
ТВ Хепију (информативни програм и Јутарњи програм), ТВ Н1 (Дан уживо), РТВ Војводини
(информативни програм), ТВ Првој (Код Јоване и Срђана), ТВ Студију Б (Београде, добро јутро, два
пута), Радио Београду 1 (Ухвати дан, Таласање), Радио Београду 2 (Дигиталне иконе) и Радио
Војводини (ИТ на Ти), у „Интернет огледалу“ и „Српској економији“.
Укупно је било 212 објава у свим медијима, од чега 20 у штампаним медијима (5 огласа), 165 на
веб-порталима, 15 на телевизијским и 12 на радио- станицама.

На клик до купца
У првом кварталу одржана је едукација „На клик до
купца“, у Суботици, 20. фебруара, у сарадњи са
локалним партнерима NordNet-ом и Tippnetом, овлашћеним регистрима РНИДС-а, као и
Регионалном привредном комором Севернобачког
управног округа.
Више од 50 посетилаца скупа имало је прилике да се
информише о могућностима које интернет пружа.
Објашњене су основе правилног пословног наступа
на интернету, безбедности, као важне компоненте за
континуирано и успешно пословање на интернету,
али и промоције путем интернета.
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У уводној презентацији Предраг Милићевић је приказао кратку историју IDN домена глобално, а
онда и локално, са освртом на специфичности .СРБ и .RS IDN домена у подршци језицима који се
користе у Републици Србији.
Едукација је најављена преко националних, локалних и друштвених медија. Догађај је преношен
преко YouTube-а, да би након догађаја били постављени снимци свих предавања са ових скупова.
Тим поводом Дијана Милутиновић је гостовала на ТВ Пинку (Свитање), а Предраг Милићевић је
дао изјаве за ТВ Суботицу и ТВ YU Eco (информативни програм). Укупно је било 27 објава које су
се односиле на овај догађај.

Право и интернет
Конференција Право и интернет, коју смо организовали у сарадњи са Правним факултетом
Универзитета Унион у Београду, одржана је 29. марта и окупила је велики број професионалаца
из бранше. Речи је било о ауторским и сродним правима, приватности на интернету, правном
оквиру регистрације интернет домена у Србији, решавању спорова у вези са регистрацијом назива
интернет домена, али и новинама које доноси нови Закон о заштити података о личности.
Скуп је промовисан преко факултета, на интернету и друштвеним мрежама. Поред тога, скуп су
најавили Дејан Ђукић и Марио Лукиновић гостујући на Радио Београду 2 (Изговорено и
прећутано).

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs
У првом кварталу 2019. године, сајт рнидс.срб је забележио 68.332 посете и 60.277 појединачних
посетилаца. У односу на први квартал 2018. године, забележен је раст од 35% у погледу броја
појединачних посетилаца, а за 21,8% је порастао број посета сајту. Насловна страна (енглеска,
ћириличка и латиничка) има највећи удео у укупном броју посета, заједно скоро 40%, док WHOIS
странице у три верзије имају укупно око 8,4% од скоро 96.950 прегледа свих страница на сајту.
Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у првом кварталу.
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Сајт домен.срб / domen.rs
У првом кварталу сајт домен.срб / domen.rs је забележио 36.250 посета и око 31.840 појединачних
посетилаца. У односу на први квартал 2018. године, број посета и посетилаца сајта је практично
непромењен. Поред насловне, највише посета забележиле су страница за претрагу расположивих
назива домена, Изборник ОР-ова, најчешћа питања и одговори, текстови о регистрацији,
предностима и избору националних домена.
Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка сајту у првом
кварталу.

Остале активности
PC Press Top 50
Овог фебруара PC Press је по 22. пут прогласио 50 најбољих онлајн ствари у прошлој години, а
РНИДС је доделио специјалну награду сајту мотрио.срб, иза ког стоји компанија Renault Nissan
Словенија. Сајт мотрио.срб представља изванредан пример употребе IDN-а у пословне сврхе и
зато је ове године издвојен од стране РНИДС-овог тима.

Анализа присуства РНИДС-а у медијима
У првом кварталу је забележена укупно 441 објава – 41 у штампаним медијима, 351 на интернету,
28 телевизијских и 21 радијска објава. Објаве су покривале углавном Конференцију ДИДС 2019
(укупно 207 објава и 5 огласа) и скуп поводом седме годишњице .СРБ домена „Ћирилица на
поклон“ (укупно 84 објаве), док су се 32 објаве односиле на 11. рођендан .RS домена, а 27 на
едукације „На клик до купца“:
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Број објава у 1. кварталу 2019. године у односу на 4. квартал 2018. године већи је за 42,3%, али је
њихова вредност мања за 6,2%, јер је у 1. кварталу смањена минутажа на телевизији.
Медијска анализа показује да је 108 различитих медија писало о РНИДС-у – 18 штампаних медија,
11 телевизијских станица, 4 радио-станице и 75 интернет портала.
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Редовни послови Канцеларије
Правни, кадровски и општи послови
У овом кварталу завршено је усаглашавање коначних текстова Уговора и друге документације са
изабраним добављачима за набавку услуга дата центара, линкова и приступа интернету. Након
добијања сагласности Управног одбора, приступило се потписивању Уговора.
Током квартала започете су активности на увођењу ISO 9001 и ISO/IEC 27001 стандарда.
Извршена је идентификација пословних процеса, информационе имовине и приступило се изради
потребне документације.
Ангажовани су преводиоци за језике националних мањина у Србији, како би ажурирали спискови
резервисаних .СРБ домена. Списак резервисаних назива .СРБ домена са подршком проширеном
сету карактера усвојен је 03. марта 2019. године, на 322. седници Управног одбора, након чега су
унети у систем.
Почетком квартала су извршени разговори и селекција за попуњавање упражњеног места
сарадника/це за маркетинг и комуникације, а са изабраним кандидатом је склопљен Уговор о
раду.

Рачуноводство и ревизија
Током овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано.
Током јануара спроведен је попис имовине и обавеза РНИДС-а са стањем на дан 31. децембра
2018. године. Пописне листе и пратећи извештаји пописних комисија су комплетирани у
дефинисаним роковима и достављени УО на усвајање, што је и учињено на 318. седници УО, 29.
јануара 2019. године.
Крајем фебруара је, у законски дефинисаном року, извршена припрема и предаја годишњих
Финансијских извештаја АПР-у за статистичке потребе.
На крају првог квартала је тим независног ревизора (Станишић ревизија) започео поступак
предревизије финансијских извештаја за 2018. годину. Ревизија ће бити обављена након
припреме коначних финансијских извештаја за 2018. годину.

Интерни ИКТ сервиси
Током овог периода замењено је неколико преносних рачунара које користе запослени, а
компанија од које изнајмљујемо штампач / фотокопир заменила је стари уређај новим и
квалитетнијим.
У складу са плановима за повећање безбедности рачунара које користе запослени у РНИДС-у, као
и у складу са активностима за имплементацију ISO стандарда, у континуитету је рађено на
унапређењу безбедности опреме и апликација.
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Подршка Управном одбору
У периоду који је предмет овог извештаја, одржано је девет седница Управног одбора. Сектор
општих и правних послова 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.

Подршка Конференцији суоснивача
У том периоду су одржане две изборне и једна ванредна седница Конференције суоснивача.
Сектор општих и правних послова је раду овог органа пружао редовну стручну и административну
подршку, која се огледала у организовању седнице, припреми нацрта аката, изради записника са
седница, стручној подршци у раду на седницама и изради и објављивању донетих аката.
Руководилац Сектора је био члан комисије за пријем кандидатура која је утврђивала формалну
исправност примљених кандидатура. Припремљен је јавни позив и оглас, а спроведене су и друге
неопходне активности за потребе спровођења избора чланова Управног одбора.
На крају квартала РНИДС је имао 140 суоснивача. У овом периоду није било приступања нових
суоснивача, док два суоснивача нису обновила чланство.

Сарадња с домаћим организацијама и институцијама
У току фебруара руководилац Сектора маркетинга и комуникација је учествовао на радном
састанку поводом израде предлога Програма за популаризацију примене ћирилице на интернету
и .СРБ домена, а у организацији Министарства културе и информисања. Закључак састанка је да
Министарство приступи формирању радне групе, са члановима релевантних институција.
Током првог квартала имали смо више радних састанака са Националним ЦЕРТ-ом у циљу
унапређења међусобне сарадње, као и брже размене информација између националног ЦЕРТ-а и
посебних ЦЕРТ-ова у Републици Србији.
Учествовали смо на неколико састанака у организацији Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, поводом предлога измена Закона о информационој безбедности.
РНИДС је добио значајну улогу у припреми и учешћу у мултинационалној вежби „CyberTesla2019“
коју организује Војска РС уз подршку Националне гарде Охаја. Тема вежбе је одбрана ИКТ система
са циљем унапређења оперативних способности за реаговање у случају инцидента.
Са сарадницима са Правног факултета у Београду прецизирани су детаљи на тему држања серије
предавања на правним факултетима ван Београда, као и термини за ове скупове.

Сарадња с међународним организацијама и институцијама
Руководилац Сектора за ИКТ услуге је учествовао у раду ICANN-овог тима за унапређење
безбедности система и процедура везаних за јединствене интернет идентификаторе - SSR2 Review
тим.
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Руководилац Сектора општих и правних послова је, у својству члана, учествовао у раду ICANNових радних група ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”) и NomCom Review Implementation
Working Party (NomComRIWG). Са сарадницима са Правног факултета Универзитета у Београду
реализован је вебинар за заинтересоване чланове APTLD-а. Тема вебинара је била студија која
компаративно анализира наш систем решавања спорова у вези назива домена са системима
држава источне Европе и дела Азије. Вебинар је одржан 28. фебруара и добро је прихваћен у
APTLD заједници.
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.

Службена путовања током првог квартала 2019.г.
Датум одржавања
скупа

Скуп/Организација

Место

Делегирани
учесник

24 - 25. 01. 2019.

CENTR Legal & Regulatory 58th
workshop

Париз

Дејан Ђукић

03 - 07. 02. 2019.

LATIN Generation Panel (F2F)

Брисел

Мирјана Тасић

06 - 07. 02. 2019.

28th CENTR Marketing workshop

Копенхаген

Предраг Милићевић

20. 02. 2019.

46th CENTR Administrative workshop

Берн

Бојана Живковић

20 - 21. 02. 2019.

APTLD75

Дубаи

Дејан Ђукић

09 - 14. 03. 2019.

64th ICANN Meeting

Кобе

Владимир Манић

09 - 14. 03. 2019.

64th ICANN Meeting

Кобе

Жарко Кецић

09 - 14. 03. 2019.

64th ICANN Meeting

Кобе

Иван Минић

21 - 22. 03. 2019.

61st CENTR General Assembly/2019
Annual General Meeting

Бордо

Владимир Манић
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Кратки извештаји са службених путовања запослених у
Канцеларији
CENTR Legal & Regulatory 58th workshop: од 24. до 25. 01. 2019, Париз (Француска)
CENTR 58. правна радионица, одржана је у Паризу, Француска. Првог дана састанка били су
спроведени избори за председника и заменика радне групе. За председника је реизабрана AnnCathrin Marcussen (.no), а за њену заменицу Sanna Sahlman (.fi). Поред одржаних презентација, део
радионице је посвећен кратком представљању новитета код сваког од регистара. У том делу
представљене су активности РНИДС-а на увођењу IDN-а у .rs домену и проширењу у .срб домену.

LATIN Generation Panel (F2F): од 03. до 07. 02. 2019, Брисел (Белгија)
На LATIN Generation Panel-у, који је одржан у Бриселу, Белгија, као представник РНИДС-а
присуствовала је Мирјана Тасић. На састанку се расправљало о поступку утврђивања варијанти
код употребе слова у оквиру латиничног писма. Дефинисана је методологија за препознавање
варијанти и визуелне сличности међу словима латиничног писма.

28th CENTR Marketing workshop: од 06. до 07. 02. 2019, Копенхаген (Данска)
Двадесетосмој CENTR маркетиншкој радионици, која је организована у Копенхагену, Данска,
присуствовало је 28 представника 16 националних регистара, PIR-а (.org), Neustar-а (CO, .nyc, .US),
EURid-а и CENTR-е. Једна од ударних тема била је сарадња са ОР-овима – од начина комуникације
(да ли је бољи активнији или пасивнији приступ), преко мотивације ОР-ова за спровођење обука,
до стимулације тржишта, односно, до начина за повећање регистрације домена. Учесници су се
осврнули и на неке неуспеле покушаје, где спадају понуда бесплатних домена, као и одложено
плаћање (јер цена није проблем), комуникација фокусирана на компанију (уместо на домене), итд.
С друге стране, резултате је давала комуникација о процесу регистрације и користима које имају
корисници назива домена: циљана публика и наменски скројене, једноставне поруке;
инфлуенсери као циљна група; рад на креирању свести о доменима (awareness) и брендирање.
Две презентације које су се посебно издвојиле су биле о еволуцији Номинетовог бренда и о
индексу дигиталног здравља ирских МСП у 2018.г.

46th CENTR Admin Workshop: 20. 02. 2019, Берн (Швајцарска)
46. CENTR административна радионица је одржана у Берну, Швајцарска, којој је, као представник
РНИДС-а, присуствовала Бојана Живковић. Најзанимљивије сесије су биле дискусија на тему „Које
бенефиције пружају регистри својим запосленима по питању обука и усавршавања ” и Fishbowl
сесија са темом „Од идеје до пројекта“, где су представници присутних регистара размењивали
искуства.
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APTLD75: од 20. до 21. 02. 2019, Дубаи (УАЕ)
APTLD 75 је паралелно са 6th Middle East DNS Forum одржан у Дубаиу, Уједињени арапски емирати.
На овом скупу РНИДС је представљао Дејан Ђукић, који је учестовао у панелу под називом:
„National Cyber Law and TLDs: the Bouy of the Deadweight?“. Представљен је правни оквир
успостављен Законом о информационој безбедности и позицији РНИДС-а као регистра. Поред
тога, било је речи и о сарадњи са надлежним органима у вези реактивних мера и достављања
информација о регистрованим доменима, који су употребљени за незаконите радње.

64th ICANN Meeting: од 09. до 14. 03. 2019, Кобе (Јапан)
На 64. ICANN скупу одржаном од 09. до 14. 03. 2019. у Кобеу (Јапан), присуствовали су члан
Управног одбора Иван Минић и директор Владимир Манић.
Састанку је, по званичној статистици, присуствовало 1707 учесника (од чега је 507 први пут
присуствовало ICANN састанку) и одржано је 296 јавних сесија. На целом састанку, у званичном и
у незваничном делу, доминирале су теме Internationalized Domain Names (IDN), Email Address
Internationalization (EAI) и Universal Acceptance-а (UA). Утисак је да су ове теме од великог значаја
за целу заједницу и да интернет улази у своју вишејезичку фазу.
За оне који први пут посећују ICANN састанке постоје бројне сесије чија је намена да им помогну
да се боље упознају са ICANN-ом и доменском материјом. Званични део састанка је почео 11.
марта церемонијом добродошлице, након чега су одржане бројне презентације са техничким
темама. Другог и трећег дана састанка су одржане сесије Country Code Names Supporting
Organisation (ccSNO), која окупља националне регистре. Сесије су углавном биле усмерене на
давање статуса и прикупљање повратних информација од учесника по разним питањима (полисе,
процеси) којима се ccSNO бави, као учешћу представника ccSNO у заједничким радним телима
ICANN-а. Последња ccSNO сесија је био отворени састанак Савета ccSNO, на коме су обављени
избори за председника и два потпредседника Савета.
Жарко Кецић је учествовао као члан ICANN SSR2 тима, чији је задатак провера система и
процедура везаних за јединствене интернет идентификаторе (називи домена, IP и AS бројеви), као
и давање препорука за унапређење безбедности и стабилности интернета. У оквиру рада тима
било је више састанака са различитим групама ICANN-а и другим тимовима. Из угла безбедности,
на састанку у Кобеу је било много разговора о новим техникама „киднаповања“ домена (domain
hijacking) и мерама које могу бити предузете за смањење успешности напада. Оно што је
забрињавајуће јесте чињеница да су успешно изведени напади на интернет инфраструктуру у
неколико западних земаља, као и неколико напада на TLD оператере у Африци.
Осим учешћа у тиму за SSR2, Жарко Кецић је учествовао и на техничким састанцима ccNSO, као и
састанцима RSSAC (Root Server System Advisory Committee) и RZERC (Root Zone Evolution Review
Committee), на којима је било речи о прошлогодишњој замени кључева и корацима и
активностима да наредне замене кључева буду ефикасније и мање стресне.
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Финансије
Извештаји првог квартала показују да нема критичних позиција у Финансијском плану за 2019.
годину.

Финансијски извештаји
Током првог квартала 2019. године прихваћено је 565 аванса за домене са укупним приливом од
45.004.100 динара. Такође је прихваћено и 48 рачуна из категорије обнове чланства конференције
суоснивача, са укупним износом од 576.000 динара.
У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. март 2019.
године, паралелно са 31. децембром 2018. године.
Датум
Средњи курс евра

31.12.2018.

31.3.2019.

118,1946

117,9720

Валута

RSD

EUR

RSD

EUR

Средства у РСД

RSD

Прерачунато у EUR

RSD

Прерачунато у EUR

Текућа средства у РСД
Орочена средства у РСД
Укупно

Средства у ЕУР

53.798.658

€455.170

62.300.803

€528.098

6.000.000

€50.764

6.000.000

€50.859

59.798.658

€505.934

68.300.803

€578.958

Прерачунато
у RSD

EUR

22.285.618

€188.550

5.732.438

€48.500

Укупно

28.018.056

Укупно без ХОВ
Хартије од вредности

Текућа средства у ЕУР
Орочена средства у ЕУР

Укупно новчана средства

Прерачунато у
RSD

EUR

8.371.471

€70.961

€237.050

8.371.471

€70.961

87.816.714

€742.984

76.672.274

€649.919

16.429.049

€139.000

39.992.508

€339.000

104.245.763

€881.984

116.664.782

€988.919

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи
116.664.782 динара.
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У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 1. квартал 2019.
године и стање на дан 31. март 2019. године и одговарајуће стопе раста.
1. кв. 2018.
или 31. 12. 2018.

1. кв. 2019.
или 31. 3. 2019.

Пословни приходи

36.152

38.191

105,6%

Пословна добит

13.711

11.202

81,7%

Нето резултат

11.736

18.978

161,7%

Актива

180.654

190.890

105,7%

Капитал

104.584

113.175

108,2%

Нето дуг

-34.741

-29.985

86,3%

Нето обртни фонд

19.588

4.841

24,7%

.000 РСД

%

Уз значајан раст пословне, остварен је и раст нето добити, насталих као последица континуираног
раста пословних прихода од 5,6%, уз раст пословних расхода (укупно укључујући и амортизацију)
од преко 20%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од 33,9%. Најзначајнија промена од почетка
године јесте смањење нето обртног фонда, услед улагања у хартије од вредности, али је и даље
на значајно високом нивоу, што говори о одржавању високог нивоа ликвидности.
Као показатеље ликвидности, уз нето обртни фонд који је на крају првог квартала 2019. године
позитиван и то на нивоу од 4.841.000 динара, наводе се три показатеља на крају посматраних
периода, који су доказ значајног раста ликвидности у посматраним пресечним тачкама.
Показатељ

31. 12. 2017.

31. 12. 2018.

31. 03. 2019.

Ликвидност 1. степена

0,34

0,46

0,46

Ликвидност 2. степена

0,98

1,18

1,00

Ликвидност 3. степена

1,02

1,26

0,39

Реч је о резултатима који говоре о високом степену ликвидности РНИДС-а, иако су показатељи
нижи у односу на оне са краја 2018. године, њихова висина је на нивоу са краја 2017. године.
Ликвидност није умањена у односу на рекордни ниво са краја 2018. године, имајући у виду да је
дошло до преусмеравања слободних новчаних средстава са готовине у дугорочне хартије од
вредности, такође високе ликвидности.
Финансијски извештаји су прилог овог документа.

Набавке
У овом кварталу није било јавних позива.

У Београду,
април 2019. године
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