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

DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100% расположивости.
Укупан прилив у кварталу износи 36.199.753 динара са урачунатим ПДВ-ом.
Укупан прилив од аванса за домене износи 35.560.490 динара са урачунатим ПДВ-ом.
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима,
износи 118.823.572 динара.

На крају другог квартала 2019. године:
■

Укупан број регистрованих назива домена је: 105.921.RS и 2.541 .СРБ.

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

Одржана је редовна седница Конференције суоснивача 25. маја 2019. године.

■

Извршено је пресељење ИКТ опреме оба дата центра на нове локације, без прекида и
нарушавања квалитета сервиса.

■

Одржан је стручни скуп „Интернет дијалог“ у Београду, са гостовањем др Седрика
Манаре, директора Гугла за ауторско право.

■

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

■

Одржани су округли столови о систему назива интернет домена у Нишу и Крагујевцу.

■

Реализовано је осам едукативних предавања на догађајима партнерских организација.

■

Одржана је „ОРштиљада“, неформално дружење са представницима овлашћених
регистара.

■

Учествовали смо на међународним конференцијама „SEEDIG 2019” у Букурешту и „Internet
& Jurisdiction“ у Берлину.
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Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност сервиса
Током другог квартала 2019. године није било прекида у раду система за регистрацију домена
РНИДС-а. Сви сервиси су радили без прекида и било каквог проблема 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%

Рађене су редовне провере безбедности скенирањем сервиса изнутра и споља, које нису
детектовале слабости или пропусте.
Најбитнија активност током другог квартала било је пресељење опреме из ранијих дата центара
у нове дата центре. Пресељење је реализовано у два корака, водећи рачуна да сви сервиси
РНИДС-а буду доступни и функционални. Такође, пресељење је искоришћено за додавање нових
хардверских елемената и измену конфигурације система. У новој конфигурацији система сви
сервиси РНИДС-а су доступни и преко IPv6 адреса.
Након успешног периода тестирања и прилагођења система ОР-ова, почетком другог квартала у
продукцијско окружење постављен је други сет измена које је предложила Радна група ОР-ова.
У складу са планом имплементације DNSSEC-a у TLD зонама којима управља РНИДС, започете су
измене софтвера за регистрацију назива домена. Планиране измене обухватају могућност
прихватања DNSSEC параметара за регистроване називе домена и њихово публиковање у
одговарајућим зонским фајловима. До краја другог квартала добављач је испоручио планирани
део измена софтвера, који је у процесу интерног тестирања. У трећем кварталу очекује се
испорука преосталог дела измена софтвера, интерно и тестирање измена са ОР-овима, након чега
ће измене бити стављене у продукционо окружење.

Развој и примена правила за регистрацију
У овом кварталу Конференција суоснивача је усвојила предлог измена Правилника о поступку за
решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена. Измене
Правилника су прослеђене Привредној комори Србије ради разматрања документа од стране
Управног одбора ове организације.
Брошура „Жиг и интернет домен“ је ажурирана, редизајнирана и одштампана.
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
Завршен је поступак у вези назива домена: ehrle.co.rs.

Стање тржишта домена
Други квартал 2019. године је завршен са 105.921 регистрованих .RS назива домена и исказује
раст од 4,67% у односу на други квартал 2018. године. Број регистрованих .СРБ назива домена на
крају другог квартала 2019. године износи 2.541 и исказује раст од 1,72%.
Реализација обнове регистрације, нових регистрација и истеклих регистрација по доменским
просторима дата је у следећој табели.
април 2019.
обн.

нови

мај 2019.
истек.

обн.

нови

јун 2019.
истек.

обн.

нови

истек.

.co.rs

1377

109

121

1231

90

110
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126

.edu.rs

182

23

25

171

28

21

113
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15

.in.rs
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46

49

141

52
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43

61
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233

40

33
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34

28

212

26

33

.rs

5952
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5478
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902

4868

1205

908

укупно .rs

7900

1734
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7199

1622

1112

6354
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1143
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4

0

0

5

0

0

3

0

0

.од.срб

4

0

0

2

0

1

0

0

0

.орг.срб

4

0

0

8

0

1

3

0

0

.пр.срб

13

0

0

23

0

2

30

0

1

.срб

108

59

14

87

12

18

103

17

6

укупно .срб

133

59

14

125

12

22

139

17

7

У следећој табели дат је приказ кретања стопа задржавања, стопе креирања и стопе брисања.
Стопа задржавања
Период

.RS

.срб

Стопа креирања
.RS

.срб

Стопа брисања
.RS

.срб

3.кв. 2014 – 2 кв. 2015.

83,26%

80,32%

22,00%

8,00%

16,74%

19,68%

3.кв. 2015 – 2 кв. 2016.

84,33%

84,15%

21,12%

6,56%

15,67%

15,85%

3.кв. 2016 – 2 кв. 2017.

84,45%

88,47%

20,81%

6,23%

15,55%

11,53%

3.кв. 2017 – 2 кв. 2018.

85,26%

91,53%

20,37%

6,12%

14,74%

8,47%

3.кв. 2018 – 2 кв. 2019.

85,78%

88,46%

18,85%

11,07%

14,22%

11,54%
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Стопа задржавања

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

Стопа креирања

Нови у току периода / број на почетку периода

Стопа брисања

Обрисани у току периода / број на почетку периода

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Током квартала два нова ОР-а су почела са радом, док је један престао са радом због спајања
правних лица.
Програм суфинансирања оглашавања користиле су компаније Adriahost и Eutelnet, која се по први
пут укључила у програм суфинансирања.
Маркетиншким одељењима ОР-ова су редовно достављана различита обавештења – о ранг листама ОР-ова, позиви на РНИДС-ове догађаје, едукације и конференције, извештаји и
информације о реализованим активностима, као и информације о релевантним активностима
CENTR-a.
Највећи део комуникације са овлашћеним регистрима обавља се кроз тикетинг систем, а у
структури су доминирали захтеви за сторнирање погрешних трансакција и за ресетовање тајног
кода за приступ систему.
У јуну 2019. године обављено је прикупљање података о понуди овлашћених регистара у вези
регистрације домена. Подаци су прикупљани посећивањем сајтова ОР-ова и телефонским
позивима, а у току је обрада прикупљених података.
„ОРштиљада“, прво неформално окупљање и дружење са представницима ОР-ова, организовано
је 13. јуна 2019. године на Ади Циганлији. Догађају су присуствовала 23 представника 11 ОР-ова,
као и део чланова Управног одбора и запослених у Канцеларији. На скупу су дискутоване
различите теме сарадње РНИДС-а и ОР-ова. Сви анкетирани представници ОР-ова су похвалили
идеју и изјавили да би поново дошли на овакав скуп.
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Присуство РНИДС-а у јавности
Догађаји
На клик до купца
У другом кварталу одржана је едукација „На клик до купца“ у Крушевцу, 04. априла 2019. године,
у сарадњи са Регионалном привредном комором Расинског управног округа.
Посетиоци скупа су се информисали о правилном
пословном наступу на интернету и о томе која је улога
домена у томе. Друго предавање је било о
оптимизацији сајта за претраге и предностима
оглашавања на интернету. Последње предавање је
било о начинима заштите онлајн пословања од све
озбиљнијих и све учесталијих сајбер напада. Скупу су
присуствовале 52 особе (не рачунајући предаваче и
организаторе).
Едукација је најављена преко националних, локалних и друштвених медија. Догађај је преношен
преко YouTube-а и Facebook-а, а након догађаја на ову платформу постављени су снимци сва
четири одржана предавања. Догађај је гостовањем реализованим на Happy TV најавила Дијана
Милутиновић, сарадница за маркетинг и комуникације, док је са лица места за локалне медије
(РТВ Крушевац, РТВ Плус Крушевац и ТВ Јефимија) изјаве дао Предраг Милићевић, руководилац
Сектора маркетинга и комуникација, а скуп је најављен и на ТВ Трстеник. Догађај је нашао своје
место и у веб објавама, при чему су предњачили локални веб - портали (www.rtk.rs,
www.rtvtrstenik.rs, www.brusonline.com, www.krusevacgrad.rs, www.rtvbrus.co.rs), али су о њему
извештавали и београдски медији (www.bif.rs, www.ogledalo.rs, www.nirapress.com), као и ПКС
(www.pks.rs). Догађај је имао 28 медијских објава.
Округли сто „Систем назива интернет домена у Србији“ - Ниш
Студентски парламент Правног факултета Универзитета у Нишу био је 10. априла 2019. године
домаћин округлог стола „Систем назива интернет домена у Србији: регистрација и решавање
спорова са носиоцима жигова“, који је организован у сарадњи са Фондацијом РНИДС. Окупљени
у свечаној сали Факултета имали су прилике не само да се упознају са конкретним процедурама
које се примењују у вези са жиговима и
доменима, већ и да поставе питања и
учествују у дискусији што су присутни радо
искористили. Скупу је присуствовало 30-ак
правника, адвоката и студената права. Скуп је
најављиван путем РНИДС-ових друштвених
мрежа и РНИДС-овог сајта. О скупу су
извештавали локални и национални медији
(Народне новине, Магазин Бизнис, ТВ РТС2 –
еТВ,
itresenja.com,
personalmag.rs,
magazinsana.rs, pcpress.rs и nedeljnik.rs), као и
на сајту РНИДС-а.
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Округли сто „Систем назива интернет домена у Србији“ - Крагујевац
У сарадњи са Студентским парламентом
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу 07.
маја 2019. године организован је још један
округли сто „Систем назива интернет домена у
Србији: регистрација и решавање спорова са
носиоцима жигова“. Округли сто је одржан у
свечаној сали Правног факултета Универзитета у
Крагујевцу, а 20-ак окупљених правника и
студената права имали су прилике да се упознају
са начином регистрације домена и жигова у
Србији, механизмом решавања евентуалног
спора регистранта домена са носиоцем жига и
постојећом вансудском праксом решавања таквих спорова пред Комисијом за решавање
спорова поводом регистрације назива националних интернет домена Србије.
Скуп је најављиван путем РНИДС-ових друштвених мрежа и РНИДС-овог сајта. О скупу су
извештавали локални и национални медији (ТВ Крагујевац (у емисији „Вести у 17“ емитована је
изјава Душана Поповића са Правног факултета), pcpress.rs, infokg.rs, smedia.rs, ritamgrada.rs,
glassumadije.rs, rtk.rs, personalmag.rs и ogledalo.rs), а извештај је постављен и на РНИДС-овом сајту.

Интернет дијалог
Стручни скуп „Интернет дијалог“ одржан је 05. јуна 2019. године у Конференцијској сали Правног
факултета у организацији Фондације РНИДС и Правног факултета Универзитета у Београду.
У фокусу скупа било је излагање др Седрика
Манаре, директора Гугла за ауторско право, са
којим је разговарао проф. др Душан В. Поповић,
редовни професор Правног факултета. Окупљени
студенти права, адвокати и други заинтересовани
имали су прилике да слушају излагање на тему
ауторског права и његове заштите на интернету,
као и да се информишу о раду Комисије за
решавање спорова поводом регистрације назива
националних интернет домена Србије у
претходној години. Скупу су присуствовале 77
особе (не рачунајући предаваче и организаторе).
О скупу су извештавали бројни медији (ТВ РТС1 – „Јутарњи програм“ и „еЈутро“, ТВ РТС2 – „еТВ“,
ТВ Н1 (у емисији „Дан уживо“ гостовао је Седрик Манара), Радио Београд 202, Просветни преглед,
Магазин Бизнис, rts.rs, danas.rs, telegraf.rs, nedeljnik.rs, rs.n1info.com, blic.rs, bif.rs, novaekonomija.rs,
itresenja.com, pcpress.rs, personalmag.rs, bizlife.rs, exclusivenews.ogledalo.rs и itsvet.com), а скуп је
најављиван путем РНИДС-ових друштвених мрежа и РНИДС-овог сајта, на коме је о истом и
извештавано. Догађај је преношен преко YouTube-а и Facebook-а, а након догађаја на YouTube су
постављени снимци са скупа.
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Учешће на догађајима у својству панелиста и предавача
Предраг Милићевић је гостовао као предавач у оквиру mts радионица за мале предузетнике у
Београду и Новом Саду, а учествовао је и на mts-овом meetup-у у београдском Бизнис центру. Ове
догађаје је испратило укупно око 50-ак особа. Био је предавач током циклуса радионица које је
организовала Привредна комора Београда на тему дигиталног маркетинга (50-ак присутних);
говорио је на манифестацији Е-трговина на Палићу (око 120 присутних); предавао је у оквиру
радионице коју је Societe Generale банка организовала у Јагодини (50-ак присутних); одржао је
предавање на Сајму технике у Београду (20-ак присутних), као и током семинара за библиотекаре
у Бањи Врујци (60-ак присутних).
Дијана Милутиновић је учествовала на округлом столу посвећеном universal acceptance-у на
конференцији SEEDIG, одржаној у Букурешту.

Остале активности
Током квартала у магазину „Бизнис и финансије“ објављени су ауторски текстови Жарка Кецића:
„Безбедније радно окружење“ (април) и „Кад хакери украду интернет адресу“ (јун).
У сарадњи са Радио Београдом 1 започет је серијал радио - епизода „Безбедност на интернету“.
Епизоде се емитују сваког понедељка након јутарњих вести, од 9.05, у оквиру радио - емисије
„Ухвати дан“. Тематски фокус серијала су претње са којима се просечни корисници интернета
суочавају приликом његове употребе и практични савети како да се заштите. Тематска усмерења
и саговорнике обезбедио је руководилац сектора ИКТ Жарко Кецић. Током другог квартала
снимљено је око двадесет епизода, а емитовано их је шест. У серијалу су као саговорници
учествовали: Жарко Кецић, Јован Шикања, Мирко Мирковић, Дијана Милутиновић и Марко Чавић.
Серијал радио - емисија је доступан и преко сајта РТС-а на следећем линку.

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs
У другом кварталу 2019. године забележено је 64.559 посета и 58.448 појединачних посетилаца. У
односу на други квартал 2018. године, забележен је раст од 38,3% у погледу броја појединачних
посетилаца, а за 21,8% је порастао укупан број посета сајту. Насловна страна (енглеска, ћириличка
и латиничка) има највећи удео у укупном броју посета, заједно више од 42%, док WHOIS странице
имају укупно око 7,5% од скоро 86.056 прегледа свих страница на сајту.
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Сајт домен.срб / domen.rs
У другом кварталу забележено је 35.625 посета и око 31.339 појединачних посетилаца. У односу
на други квартал 2018. године, број посета и посетилаца сајта је забележио благи пад од просечно
3.5%. 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, итд.

У току квартала прикупљене су понуде и извршен избор добављача за израду новог сајта
домен.срб / domen.rs, као и прилагођење и пребацивање постојећег садржаја на нови сајт. Са
изабраним добављачима су склопљени уговори и у току је реализација истих.
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима
У другом кварталу су забележене укупно 152 објаве – 16 у штампаним медијима, 107 на интернету,
17 телевизијских и 12 објава на радију. Објаве су покривале углавном стручне скупове на Правним
факултетима у Нишу, Крагујевцу и Београду (укупно 74 објаве), скуп „На клик до купца“ у Крушевцу
(укупно 20 објава) и тему сајбер безбедности (укупно 14 објава).

Број објава у 2. кварталу у односу на 1. квартал 2019. године мањи је за 65,5%, што је уобичајено,
јер ДИДС привлачи велику медијску пажњу и узрокује велики број објава у 1. кварталу. С друге
стране, број објава у 2. кварталу 2019. године у односу на 2. квартал 2018. године већи је за 16%.
Медијска анализа показује да је 66 различитих медија писало о РНИДС-у – 8 штампаних медија,
10 телевизијских станица, 4 радио - станице и 44 интернет портала.
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Редовни послови Канцеларије
Правни, кадровски и општи послови
Започете су припреме за усклађивање са новим Законом о заштити података о личности чија
примена почиње у августу ове године. Испланиране су информативне активности за овлашћене
регистре РНИДС-а, које ће бити реализоване у наредном кварталу.
Половином априла смањен је интензитет активности на увођењу ISO 9001 и ISO/IEC 27001
стандарда, због активности на другим пројектима (пресељење дата центара, DNSSEC, Закон о
информационој безбедности) и одсустава. У току квартала радило се на завршетку започетих
активности на изради докумената система менаџмента квалитета и информационе безбедности,
као и на процени информационих ризика. Планирано је интензивирање активности од септембра
2019. године, радом на усклађивању интерних процедура и преосталих докумената интегрисаног
система менаџмента.
Због предстојећег одласка колеге из сектора финансија у пензију, извршена је селекција нове
особе за сектор финансија. Сарадница за опште и правне послове испунила је потребне
критеријуме и споразумно је прешла на радно место Сарадника за финансије. Након тога је
расписан јавни позив и извршен избор нове особе за позицију Сарадника/це за опште и правне
послове, која са радом почиње половином јула 2019. године.
У континуитету и несметано обављани су редовни административни послови, спровођење
набавки, израда интерних докумената и др.

Рачуноводство и ревизија
Током овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано.
Припремљен је завршни рачун за 2018. годину, који је усвојен на седници Управног одбора 26. јуна
2019. године. Након тога је у законском року извршена предаја извештаја АПР-у.
Тим независног ревизора финансијских извештаја – Станишић ревизије обавио је пред-ревизију
Финансијских извештаја за 2018. годину. Након комплетирања завршног рачуна, издато је и
Мишљење независног ревизора. 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. децембра 2018. 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 Управном одбору ради
упознавања са истим, док ће исти бити на дневном реду следеће редовне седнице Конференције
суоснивача.
На седници Управног одбора одржаној 20. маја 2019. године, донета је Одлука о изменама и
допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама. На истој тој седници је
донета и Одлука о отпису основних средстава и то дела опреме којој је истекао амортизациони
период и која није у употреби. У току је спровођење процедуре отуђења отписаних основних
средстава.
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Интерни ИКТ сервиси
У другом кварталу је у складу са планом обављено шифровање дискова на свим рачунарима који
су планирани за шифровање у овој фази, а у следећем кварталу ће и преостала трећина рачунара
бити шифрована. Осим тога, по плану замене мобилних уређаја, набављају се мобилни уређаји код
којих се стандардно налазе шифровани модули за складиштење података.

Подршка Управном одбору
У току квартала одржано је шест 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.
Током другог квартала Управни одбор је формирао две радне групе: за сарадњу са ОР-овима и за
.СРБ домен и ћирилицу. Канцеларија је пружила административну помоћ око формирања истих, а
три запослена су делегирана као чланови Радне групе за сарадњу са ОР-овима.

Подршка Конференцији суоснивача
У протеклом кварталу одржана је једна редовна 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.
На крају квартала РНИДС је имао 137 суоснивача. У овом периоду није било приступања нових
суоснивача, док три суоснивача нису обновила чланство.

Сарадња с домаћим организацијама и институцијама
Дејан Ђукић је учествовао на округлом столу на тему заштите права интелектуалне својине на
интернету, који је организовала Америчка привредна комора у Србији (AmCham), а који је одржан
23. априла 2019. године у просторијама AmCham-а. Округли сто је организован у сарадњи са
Тржишном инспекцијом и за циљ је имао успостављање боље сарадње између надлежних
државних органа, институција и ималаца права интелектуалне својине приликом сузбијања
нелегалне трговине и заштите права интелектуалне својине на интернету.
Настављена је активна сарадња РНИДС-а са Војском Србије, РАТЕЛ-ом (Национални ЦЕРТ) и
осталим државним органима у припремама и реализацији вежбе „CyberTesla 2019“ за подизање
спремности да се ефикасно одговори на евентуалне сајбер нападе. Одржан је низ планских
састанака, а у просторијама РНИДС-а су организоване обуке тимова који ће учествовати у вежби.
Руководилац Сектора за ИКТ услуге РНИДС-а постављен је за члана тима који ће оперативно
надгледати и руководити вежбом.
Реализовано је неколико сусрета у оквиру активности Националног ЦЕРТ-а за успостављање
чвршће оперативне сарадње са посебним ЦЕРТ-овима. Договорено је да РНИДС, у оквирима своје
експертизе, блиско сарађује са Националним ЦЕРТ-ом. Такође је успостављен канал
комуникације у вези пријављивања случајева злоупотребе националних домена.
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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. Одржавани су редовни телефонски састанци тима и настављен је рад на идентификацији
кључних претњи по безбедност и стабилност глобалног интернета. Рад на изради документације
и препорука ће бити настављен.
Руководилац Сектора за ИКТ услуге позван је да се прикључи иницијативи CENTR-а за израду
смерница за повећање безбедности ccTLD регистара „CENTR Security guidelines for ccTLD's“. Први
радни састанак тима планиран је за крај августа.
Руководилац Сектора општих и правних послова је, у својству члана, учествовао у раду ICANN-ове
радне групе ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”).
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 другог квартала 2019.г.
Датум
одржавања
скупа
07. 04. 2019.

Скуп/Организација

Место

Делегирани учесник

25TH ANNIVERSARY OF .RU

Москва

Горан Миланковић

08. 04. 2019.

Russian 9th IGF

Москва

Горан Миланковић

07. 04. 2019.

25TH ANNIVERSARY OF .RU

Москва

Снежана Божић

08. 04. 2019.

Russian 9th IGF

Москва

Снежана Божић

25. 04. 2019.
07 - 08. 05.
2019.
20 - 24. 05.
2019.

2nd CENTR Academy

Брисел

Дијана Милутиновић

SEEDIG 2019

Букурешт

Дијана Милутиновић

78th RIPE Meeting

Рејкјавик

Жарко Кецић

27 - 29. 05.
2019.

CENTR Jamboree 2019

Амстердам

Бојана Живковић
Александар Костадиновић
Милош Милосављевић
Владимир Манић
Предраг Милићевић
Дејан Ђукић

03 - 05. 06.
2019.

3rd Global Conference of the
Internet & Jurisdiction Policy
Network

Берлин

Дејан Ђукић

24 - 27. 06.
2019.

65th ICANN Meeting

Маракеш

Жарко Кецић
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Кратки извештаји са службених путовања запослених у
Канцеларији
2nd CENTR Academy: 25. 04. 2019.г, Брисел (Белгија)
CENTR Academy (у наставку текста Академија), тренинг / радионица намењена новим
запосленимa у регистрима члановима организације, одржана је 25. априла 2019,г, у CENTR-овим
просторијама у Бриселу. Радионици је присуствовала Дијана Милутиновић, сарадница за
маркетинг и комуникације. Реч је о целодневном догађају током ког су колеге из CENTR-a
говориле о својим најважнијим активностима, радним групама и опцијама које регистри и њихови
запослени имају на располагању за међународну сарадњу.

SEEDIG 2019: од 07. до 08. 05. 2019.г, Букурешт (Румунија)
SEEDIG, пети по реду скуп овог типа, одржан је ове године у Букурешту у периоду од 06. до 08. маја,
са амбицијом да окупи релевантне учеснике, представнике институција, владиних и невладиних
организација, око расправе на тему интернета коме бисмо сви више веровали (слоган
конференције био је "Shaping a trusted Internet for all"). РНИДС је био један од спонзора овогодишње
манифестације, а РНИДС-ова представница, Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и
комуникације, учествовала је на округлом столу посвећеном вишејезичности на интернету.

78th RIPE Meeting: од 20. до 24. 05. 2019.г, Рејкјавик (Исланд)
Од 20. до 24. маја 2019.г, у Рејкјавику, одржан је 78 RIPE састанак коме је присустваво Жарко
Кецић, руководилац Сектора за ИКТ услуге. Састанак је одржан на тридесетогодишњицу
оснивања RIPE-а. На састанку се највише дискутовало о захтевима промену улоге RIPE-а, али је
велика већина учесника била против тога да RIPE постане „полицајац“ који ће применом строгих
правила и одговарајућим казнама Интернет учинити бољим местом. Прихваћен је предлог Ханс
Петер Холена (Hans Petter Holen, RIPE Chair) да се уради правилник за избор водећег човека RIPEа.
Такође, током састанака је расправљано о стандардним темама, као што су недостатак IPv4
адреса, спором прихватању IPv6, безбедности и злоупотребама у протоколу рутирања, као и о
пословима које обавља RIPE NCC.

CENTR Jamboree 2019: од 27 до 29. 05. 2019.г, Амстердам (Холандија)
У оквиру Jamboree-ја одржана је 47. CENTR административна радионица, на којој су као
представници РНИДС-а присуствовали Бојана Живковић, координатор за регистрацију домена и
аналитичар података, Владимир Манић, директор и Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и
правних послова. Поред бројних презентација и сесија, занимљива је била World Café дискусија на
којој су се размењивала искуства о свакодневним проблемима са којима се регистри сусрећу у
раду, дискусија о томе како би могли да се превазиђу ти проблеми и на који начин би CENTR могао
да помогне регистрима да побољшају свој рад.
Александар Костадиновић, систем администратор, присуствовао је једнодневној радионици групе
за безбедност при CENTR-у, као и додатним предавањима наредног дана, која су се односила на
технолошка унапређења или на безбедност националних регистара. Сама радионица је имала низ
интересантних предавања, како од других националних регистара тако и од предавача по позиву.
Најинтересантнија презентација се односила на предлог креирања нацрта смерница које би се
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односиле на безбедност националних регистара. Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и
правних послова, присуствовао је једном делу овог скупа који се односио на активности
представника истражних органа Холандије у вези са сајтом чију су контролу преузели као део
истраге, а који је служио за стављање у промет опојних дрога.
У оквиру Jamboree скупа, одржан је и Technical Workshop. Као представници РНИДС-а
присуствовали су Милош Милосављевић, водећи ИКТ инжењер, и Владимир Манић, директор.
Презентације су се претежно бавиле анализом рада и унапређењем DNSSEC-а. У оквиру блока
„DNSSEC incidents“ предавачи из Белгије, Шпаније и Швајцарске су описали инциденте које су
имали са DNS серверима везано за DNSSEC. Због великог интресовања посетилаца радне групе
измењена је агенда и креирана сесија „High Availability Signing“ на којој се дискутовало о
потписивању зона и начинима унапређења.
На CENTR маркетиншкој радионици су као представници РНИДС-а учествовали Предраг
Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, и Владимир Манић, директор.
Маркетиншка радионица је трајала само једно преподне, па није било времена за посебне
презентације, већ само за кратка Tour de table представљања најновијих догађања у регистрима.
У поподневном термину су одржане презентације представника R&D сектора појединих регистара
које су већином представљале начине како су поједини тимови успешно (или неуспешно)
развијали нове услуге.
Другог дана одржана су предавања која нису уско везана за радне групе. Два најзначајнија
предавања су била Cloud: outsourcing and experiences и DNS over HTTPS презентација која је унела
доста контраверзе и врло живу дискусију на ову тему. Поред предавања, као и до сада, паузе и
слободно време су искоришћени за контакте са другим националним регистрима и размену
мишљења и искустава.

3rd Global Conference of the Internet & Jurisdiction Policy Network: од 03. до 05. 06.
2019.г, Берлин (Немачка)
Трећа глобална конференција у организацији Internet & Jurisdiction Policy Network одржана је
почетком јуна у Берлину. Конференција је окупила професионалце са вишегодишњим искуством
из преко 50 земаља широм света, који долазе из великих светских компанија, владине
представнике, операторе интернет сервиса, националне и генеричке регистре, представнике
цивилног друштва, академску заједницу и др. Домаћин овогодишње, треће, конференције, била је
немачка савезна влада, док су институционалну подршку пружили Савет Европе, Европска
комисија, ICANN, OECD, Економски савет Уједињених нација за Латинску Америку и Карибе и
Унеско. Теме конференције су биле прекогранични правни изазови у дигиталном добу, а поруке и
закључци са овог скупа су доступни у тексту који је објављен на РНИДС-овом сајту.

65th ICANN Meeting: од 24. до 27. 06. 2019, Маракеш (Мароко)
На састанку ICANN65 учествовао је Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ услуге, као члан
тима за испитивање и унапређење система и правила (SSR2 Review тим).
Поред рада у оквиру SSR2 Review тим, учествовао је у раду TLD-OPS радне групе која окупља ccTLD
оператере и разматра питања безбедности и стабилности рада њихових система. У току је израда
препорука за брз опоравак у случају катастрофе, као и сценарија за практичну вежбу која ће бити
изведена на скупу у Монтреалу новембра 2019. године. Такође је за Савет и чланове ccNSO
презентовао досадашњи напредак и тренутни статус SSR2 Review тима.
Састанак у Маракешу је обиловао темама везаним за правила и процедуре, а највише је било речи
о новим фискалним плановима и процедурама за њихово доношење.

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

16/19

Финансије
У току другог квартала је, према Одлуци УО од 20. маја 2019. године, извршена куповина
петогодишњих ХоВ на аукцији одржаној 20. јуна 2019. године. Реорочена су динарска средстава
чији је рок орочења истекао у овом периоду.
Током квартала припремљен је нацрт Одлуке о начину управљању финансијским средствима
РНИДС-а, која је усвојена 20. маја 2019. године, на 327. седници Управног одбора.

Финансијски извештаји
Током другог квартала 2019. године остварен је прилив од 35.560.490 динара на име аванса за
регистрацију домена. Такође је прихваћено и 12 рачуна из категорије обнове чланства
конференције суоснивача, са укупним износом од 144.000 динара.
У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. јун 2019.
године, паралелно са 31. мартом 2019. године.
Датум
Средњи курс евра

31.03.2019.

30.06.2019.

117,9720

117,9121

Валута

RSD

EUR

RSD

EUR

Средства у RSD

RSD

Прерачунато у EUR

RSD

Прерачунато у EUR

Текућа средства у RSD
Орочена средства у RSD
Укупно

Средства у EUR

62.300.803

€528.098

41.603.307

€352.833

6.000.000

€50.860

6.000.000

€50.885

68.300.803

€578.958

47.603.307

€403.719

Прерачунато
у RSD

EUR

Прерачунато у
RSD

EUR

8.371.471

€70.962

8.019.379

€68.012

8.371.471

€70.962

8.019.379

€68.012

Укупно без ХОВ

76.672.274

€649.919

55.622.685

€471.730

Хартије од вредности

39.992.508

€339.000

63.200.886

€536.000

116.664.782

€988.919

118.823.572

€1.007.730

Текућа средства у EUR
Орочена средства у EUR
Укупно

Укупно новчана средства

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи
118.823.572 динара.
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У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 2. квартал 2019.
године и стање на дан 30. јун 2019. године и одговарајуће стопе раста.

2. кв. 2018.
или 31. 12. 2018.

2. кв. 2019.
или 30. 06. 2019.

Пословни приходи

63.870

67.465

105,6%

Пословна добит

15.615

13.206

84,6%

Нето резултат

15.689

13.115

83,6%

Актива

180.654

190.079

105,2%

Капитал

104.584

115.731

110,7%

Нето дуг

-34.741

-27.309

78,6%

Нето обртни фонд

19.588

-15.279

-78,0%

.000 RSD

%

Уз раст пословне добити 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 12,4%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од 24,9%. Најзначајнија промена од почетка године
јесте смањење нето обртног фонда, који је постао негативан, али се то догодило због значајних
улагања у државне хартије од вредности, које се воде ванбилансно, што на дуги рок говори о
стабилној солвентности Фондације.
Као показатеље ликвидности, наводе се три показатеља на крају посматраних периода, који су
доказ одржања ликвидности, упркос значајном улагању у дугорочне, али, пре свега, сигурне
хартије од вредности.
Показатељ

31. 12. 2017.

31. 12. 2018.

30. 06. 2019.

Ликвидност 1. степена

0,34

0,46

0,37

Ликвидност 2. степена

0,98

1,18

0,75

Ликвидност 3. степена

1,02

1,26

0,79

Реч је о резултатима који говоре о значајном 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
вредносни, такође високе ликвидности, али знатно више сигурности.
Финансијски извештаји су прилог овог документа.
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Набавке
У овом кварталу расписани су следећи јавни позиви:
•
•

Јавни позив за подношење понуда за набавку Microsoft лиценци, који је и окончан у истом
кварталу.
Конкурс за сарадника за опште и административне послове, који је и окончан завршетком
квартала.

У Београду,
јул 2019. године
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