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ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ,

Председник Конференције суоснивача

У години за нама, Фондација је успешно одговорила на бројне
изазове које промене у управљачким телима доносе са собом.
Број суоснивача се након неколико година раста стабилизовао,
а одржанo је шест успешних седница Конференције са високим
процентом присутности суоснивача.
У фебруару 2019. изабран је нови састав
Управног одбора, а у гласању на две одвојене
седнице поверење Конференције добили су
нови председник и заменица председника
Конференције. У новембру је оперативно
руковођење преузео Дејан Ђукић као вршилац
дужности директора Фондације. Важно је
рећи да организациони изазови ни у једном
тренутку нису довели у питање несметан рад
организације и кључних сервиса.
У циљу константног унапређења политика које
се односе на називе домена и праћења најбоље
светске праксе на том пољу, Конференција

суоснивача је, у протеклој години, донела измене
и допуне Правилника о решавању спорова
поводом регистрације назива националних
интернет домена.
Није било значајних измена Статута и
Пословника о раду органа Фондације, али
показало се да постоји свест о потреби
унапређења тих аката. Учињени су важни
кораци да ти и други кључни документи
Фондације у наредном периоду буду унапређени,
уз консултације са Конференцијом суоснивача и
адекватну стручну подршку.

ЗОРАН ПЕРОВИЋ,
Председник УО

Године 2019. управљање интернетом је и даље било
децентрализовано, наднационално, све мање технолошко,
све више корпоративно. Интернет је еволуирао великом
брзином у претходна четврт века, а Србија је у претходних
10-15 година узимала све више активног учешћа, веома често
управо заслугом еминентних чланова УО РНИДС-а.
Сведоци смо све већег затварања интернета у
„контејнере“ друштвених мрежа, националних
оквира, приватних DNS услуга, дарк-веба и
других супкултура. Обавеза је и привилегија
чланова УО РНИДС-а да прате ове промене
и примене их на РНИДС у целини, али и
да добрим делом представљају Србију
у институцијама које данас управљају
интернетом, као и да чувају национални
идентитет .rs и .срб доменског простора.
Управни одбор РНИДС-а, као интегрални део
светског процеса управљања интернетом, и
у 2019. је радио на више поља. Сарађивали
смо са сродним организацијама: ICANN,
RIPE, CENTR, DNS-OARC, пружали подршку
и оснаживали, а понекад и критиковали
и кориговали рад Канцеларије РНИДС-а,
успостављали јаче односе са државним, али
и стручним институцијама у држави. Сарадња
је настављена и продубљена са МТТТ,

РАТЕЛ, Канцеларијом за ИТ, универзитетима,
факултетима, МУП-ом, Војском Србије...
Можда најважнији успех јесте хармонизован
рад, али и раздвајање надлежности органа
управљања и Канцеларије РНИДС-а кроз
фокусирање на различите аспекте и приоритете,
а повећавајући ефикасност Фондације у целини.
Промене у управљању су неопходне, а
успешан УО РНИДС-а ће се трудити да
задржи континуитет, препозна изазове и по
потреби донесе тешке одлуке. Трудићемо се
да и у наредним годинама будемо свесни
изазова, као и да будемо права спона између
Конференције суоснивача, институција
државе Србије, међународних институција и
Канцеларије, па посредно и према тржишту
интернета у Србији.

ДЕЈАН ЂУКИЋ,

В. д.  директора

Активности РНИДС-а, као организације која управља регистром
назива националних интернет домена .rs и .срб и интернет
инфраструктуром од посебног значаја за функционисање
интернета у Србији, биле су првенствено усмерене на стабилно
функционисање свих сервиса које РНИДС пружа, као и на њихово
унапређење.
Ови сервиси су и 2019. функционисали са 100%
расположивости, па су тако називи националних
домена, са својим садржајима, без прекида били
доступни корисницима. РНИДС је, током 2019.
године, реализовао и знатан број активности
на пољу друштвене одговорности и подршке
домаћој интернет заједници.
Успешно је спроведена миграција рачунарске
опреме у нове дата центре и унапређена
хардверска инфраструктура, што је довело и до
знатног унапређења безбедности и стабилности
кључних сервиса РНИДС-а. Реализована
је имплементација DNSSEC-а и у IANA базу
су уписани одговарајући DNSSEC записи.
РНИДС је континуирано пружао техничку
и административну подршку овлашћеним
регистрима .rs и .срб домена.
Број назива .rs домена на крају године износио
је 108.943, што представља повећање од

5,44% у односу на 2018. годину, док је број
регистрованих назива .срб домена био 2.550,
што је повећање од 0,55%.
У марту је одржана десета, јубиларна,
конференција ДИДС, као и пети „Регионални
TLD форум“, уз подршку РНИДС-а, а у новембру
је одржана пета RSNOG конференција.
Представници РНИДС-а су учествовали и на
бројним домаћим и међународним догађајима
током 2019. године.
Имајући у виду улогу и позицију коју РНИДС
има као национални регистар и ИКТ систем
од посебног значаја, настојаћемо да и у
наредном периоду обезбедимо непрекидан
рад, стабилност и безбедност сервиса
РНИДС-а. Поред тога, тежићемо да спроведемо
и подржимо активности које одговарају
потребама домаће интернет заједнице.
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ГОДИНА 2019. У БРОЈКАМА

DNS и сви сервиси
РНИДС-а функционисали су са

100%
расположивости

Укупан број
регистрованих назива
.СРБ домена је:

Укупан број
регистрованих назива
.RS домена је

108.943 2.550

Сервиси
за регистрацију
функционисали су са

100%
расположивости

46 128
Овлашћених
регистара

Суоснивача
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РНИДС СЕРВИСИ
- УВЕК ДОСТУПНИ И ПОУЗДАНИ
И током 2019. национални домени
су беспрекорно функционисали, није
било прекида у раду система за
регистрацију и обезбеђена је стална
доступност кључних сервиса које
пружа РНИДС.

Настављена је изградња стабилне инфраструктуре,
отпорне на кварове. Рачунарска опрема је, из
раније коришћених дата центара, пресељена у нове.
Пребацивање опреме обављено је у фазама, водећи
рачуна да сви сервиси и у овом периоду буду доступни.
Цео процес пресељења је спроведен без прекида рада
сервиса и доступност је била 100%.

У 2019. години унапређена је хардверска
инфраструктура, повећани су
капацитети за складиштење
података, набављени су нови
мрежни уређаји и подигнут је ниво
безбедности.

100%
РАСПОЛОЖИВОСТ
СЕРВИСA У 2019.

То је омогућило физичко одвајање система за развој
и тестирање, чиме су знатно унапређени безбедност и
стабилност кључних сервиса РНИДС-а. Након успешног
пресељења дата центара, посебна пажња посвећена
је  праћењу и стабилизацији рада и подешавању
перформанси система и сервиса у новим условима.
РНИДС је успешно завршио имплементацију DNSSEC-а и у IANA базу су уписани одговарајући DNSSEC
записи, чиме је успостављен ланац поверења између
коренске (root) зоне и TLD домена .rs и .срб. Паралелно
са имплементацијом DNSSEC протокола урађена
је реконфигурација DNS инфраструктуре. У циљу
унапређења интернет сервиса на овим просторима,
креиран је сервер за проверу исправности DNS зона
(Zonemaster) и отворен за јавну употребу на адреси
zonemaster.rs.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА
ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА
РНИДС се стара да национални
интернет домени, са свим садржајима
на њима, буду непрекидно доступни
крајњим корисницима.
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ДРУГИ СЕТ ИЗМЕНА
ИМПЛЕМЕНТИРАН ЈЕ
У 2019. ГОДИНИ

У складу са захтевима радне групе овлашћених регистара
РНИДС-а, унапређене су неке функције система за
регистрацију назива домена чија је прва фаза уведена
крајем 2018. године, а почетком 2019. године све измене
су, након урађених тестова и периода потребног за
прилагођавање система ОР-ова, имплементиране и
почеле су да се користе.

њихово публиковање у одговарајућим
зонским фајловима. Измене система
постављене су на тест окружење
доступно овлашћеним регистрима, на
коме се могу упознати са променама и
вршити тестирања својих система.

Након тога је други сет измена стављен на располагање
овлашћеним регистрима за тестирање, а током
другог квартала, ове измене су имплементиране и у
продукцијском окружењу.

Подршка РНИДС-а овлашћеним регистрима

Урађене су неопходне измене система
за регистрацију назива домена за
уписивање DNSSEC параметара (DNS
записа) у систем за регистрацију и

У 2019. години настављена је успешна сарадња и
пружана техничка и административна помоћ овлашћеним
регистрима. С обзиром на стабилан рад система за
регистрацију назива домена и уходаност запослених у
овлашћеним регистрима, та помоћ се у највећем броју
случајева односила на решавање захтева везаних за
процес регистрације назива домена.
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ТРЖИШТЕ
ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА

5,32%

Укупан број назива националних
интернет домена повећан је у 2019.
години и износи 111.493, што је 5,32%
више него на крају 2018. године.

РАСТ УКУПНОГ БРОЈА .RS И
.СРБ ДОМЕНА У 2019. ГОДИНИ

Kонтинуиран раст броја регистрованих назива домаћих
домена, који се бележи последњих година, и даље је међу
највећима у Европи. Већ 12 година национални .rs домен је
први избор највећег броја корисника интернета у Србији.
На крају 2019. године, број регистрованих  .rs домена
износи 108.943, што je повећање од око 5,44% у односу
на 2018. годину. Број регистрованих назива .срб домена у
истом периоду износи 2.550, што је повећање од 0,55%.
У табели је дат број обновљених и нових назива домена
на годишњем нивоу за претходних пет година. Број
обновљених назива домена показује раст од 10,86% у
односу на 2018. годину, и 19,76% у односу на 2017. годину.
Број нових назива домена у 2019. години је порастао
3,51% у односу на 2018, а у односу на 2017. годину 3,01%.

2015

2016

2017

2018

2019

обнова

нови

обнова

нови

обнова

нови

обнова

нови

обнова

нови

.rs

68.621

17.795

72.357

18.913

75.721

19.495

81.958

19.327

90.009

19.976

.срб

2.497

254

2.289

182

2.113

150

2.127

223

2.305

260

укупно

71.118

18.049

74.646

19.095

77.834

19.645

84.085

19.550

93.214

20.236

Стопа креирања
у 2019.
Нови у току периода /
број на крају периода

европски
национални
домени

.rs и .срб
домени

16,50%

18,94%

европски
национални
домени

.rs и .срб
домени

Статистичка анализа
У графиконима су дате вредности кључних показатеља
кретања на доменским тржиштима у Европи и Србији
за 2019. годину, у складу са методологијом  и подацима
CENTR-а.
Медијана стопа креирања је, на европском нивоу, 2019.
године износила 16,50%, док је за .rs и .срб домене
износила 18,94%.
Медијана стопа задржавања je, у европским оквирима,
2019. годинe износила 78,80%, док је за .rs и .срб домене
износила 86,42%.

Стопа задржавања
у 2019.
(број домена на крају периода)
– (нови у току периода)

78,80%

86,42%

европски
национални
домени

.rs и .срб
домени

број на почетку периода

Медијана стопа брисања за европске националне домене
у 2019. износила је 14,90%, а за .rs и .срб домене 13,57%.
Посматрајући остварене вредности три основна
показатеља у поређењу са резултатима на европском
нивоу, може се закључити да се национални домени
изузетно добро котирају, о чему сведочи и повећање
броја регистрованих назива домена који надмашује
европски просек.

Стопа брисања
у 2019.
Обрисани у току периода /
број на почетку периода

14,90%

13,57%
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ДОГАЂАЈИ И
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ДИДС

2019
Дан интернет домена Србије одржан је 5. марта у Хотелу
“Metropol Palace” у Београду под слоганом „Дигитална
трансформација је већ почела“. Током конференције
разговарало се о брзини и перспективи дигитализације,
бројним предностима, али и изазовима које процеси
дигиталне трансформације стављају пред предузећа
и појединце. Kроз три блока покривене су три основне
области у којима су ефекти и последице дигиталне
трансформације најуочљивији.
Током првог блока, „Трансформација државних сервиса“,
разговарало се о могућности да чекање на шалтерима
државних институција, у догледно време, замени онлajн услуга. „Трансформација у привреди“ и безбедност
података биле су теме другог блока, у коме је било речи
о процесима у великим пословним организацијама, али
и о употреби дигиталних алата у развоју породичног
бизниса. У фокусу трећег блока  – „Трансформација

Десети, јубиларни ДИДС 2019, бројној
публици представио је актуелне
интернет теме, еминентне говорнике
и стручњаке из земље и света.

у корист нација“, био  је IDN (Internationalized Domain
Names), који означава називе интернет домена написане
на националном језику и писму, и његов утицај на
коришћење интернета. Тачно у подне почела је слободна
регистрација IDN назива у оквиру .rs домена, али и
регистрација назива са проширеним сетом ћириличких
слова у оквиру .срб домена.

Међу 350 присутних на Дану
интернет домена Србије било је 11
учесника из земље и иностранства
и више од 40 новинара. У директном
преносу на 12 интернет локација
ДИДС 2019 пратило је више од 850
гледалаца.

Дан интернет домена Србије - ДИДС 2019.

Регионални TLD форум
Дан пре конференције ДИДС 2019, 4. марта, одржан је
пети регионални скуп под називом „Регионални TLD
форум“, коме су присуствовали представници регистара
националних интернет домена из Словеније, Хрватске,
БиХ, Црне Горе и Србије.
Kонференција је најављивана путем медија, РНИДС-овог
сајта и друштвених мрежа.

Ћирилица на поклон
Kонференција за медије на којој  је, поводом седме
годишњице .срб домена, представљен пројекат
„Ћирилица на поклон“, одржана је крајем јануара у
Медија центру у Београду. Најављена је израда нових
ћириличких фонтова које РНИДС поклања српској
интернет заједници, а који ће бити представљени на
осмогодишњицу .срб домена и након тога доступни за
бесплатно преузимање.

На клик до купца
У првом кварталу 2019. године, у Суботици је одржана
едукација „На клик до купца“, у сарадњи са локалним
партнерима NordNet-ом и Tippnet-ом, овлашћеним
регистрима РНИДС-а, као и Регионалном привредном
комором Севернобачког управног округа. Више од 50

посетилаца скупа имало је прилику да се информише о
могућностима које интернет пружа. Објашњене су основе
правилног пословног наступа на интернету, а било је речи
и о безбедности као важној компоненти за континуирано
и успешно пословање на интернету, као и о промоцији
путем интернета.
У другом кварталу, у Крушевцу је одржана едукација „На
клик до купца“, у сарадњи са Регионалном привредном
комором Расинског управног округа. Посетиоци скупа
су се информисали о правилном пословном наступу на
интернету и улози домена у томе, оптимизацији сајта
за Гугл претраге и предностима које мали бизниси могу
имати од оглашавања на интернету, али и о томе како да
заштите своје онлајн пословање од све озбиљнијих и све
учесталијих сајбер напада.

Право и интернет
Kонференција „Право и интернет“, коју су организовали
РНИДС и Правни факултет Универзитета „Унион“ у
Београду, одржана је 29. марта и окупила је велики број
професионалаца из бранше. Разговарало се о ауторском
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.

Округли сто „Систем
назива интернет домена у
Србији“
Округли сто „Систем назива интернет домена у Србији:
регистрација и решавање спорова са носиоцима жигова“
одржан је у три термина, два пролећна и једном јесењем,
у сарадњи са студентским парламентима универзитета
Ниша, Kрагујевца и Новог Сада. Округлим столовима
присуствовали су махом студенти правних факултета, али
и заинтересовани правници који су, након званичног дела
излагања, могли да стручњацима поставе питања и током
дискусија разреше недоумице.

Интернет дијалог
Стручни скуп „Интернет дијалог“ одржан је 5. јуна у
Kонференцијској 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 професионалци чули су излагање
на тему ауторског права и његове заштите на интернету
и  информисали се о раду Kомисије за решавање спорова
поводом регистрације назива националних интернет
домена Србије у претходној години.
Стручни скуп „Интернет дијалог“

Пета RSNOG
конференција

Предавање о унапређењу
безбедности ИТ система

Пета  RSNOG конференција одржана је 21. новембра
у хотелу „Зира“ у Београду. Окупила је више од 140
мрежних стручњака и стручњака из области сајбер
безбедности. Kонференцију су подржали РНИДС, RIPE
NCC, Cisco и Sox.

Безбедност и заштита пословања на интернету била је
тема састанка који је у септембру организован у сарадњи
са Привредном комором Београда. Предавач је био
руководилац Сектора ИKТ услуга РНИДС-а Жарко Кецић,
а састанку су присуствовали представници предузећа
која послују у финансијском сектору.

На конференцији су говорили: Душко Kоџић из РАТЕЛ-а,
Данко Јевтовић, члан Управног одбора ICANN-а, Ференц
Чорба, представник RIPE NCC-а, Џорџ Ач из компаније
“Cisco“, Дејвид Хјуберман из ICANN-а, Џон Тод, “Quad9”,
Хенри Хајнеман из “Cloudflare”-а, Наташа Маринковић
из МТС-а, Пеђа Радоичић из Теленора и Никола Мамула
из СББ-а.
Током првог блока конференције било је речи  о
различитим аспектима сајбер безбедности, док су током
другог блока разматране нове активности и иницијативе
у вези са једним од кључних интернет сервиса са
фокусом на енкрипцију DNS упита, тј. DoH (DNS over
HTTPS) и DoT (DNS over TLS). У фокусу трећег блока
конференције била је заштита од DDoS напада, коју, као
своју услугу, пружају три велика телекомуникациона
оператера у Србији.

Пета RSNOG конференција

Панел-дискусија
„Дигитално бојно поље“
У склопу обележавања „Европског месеца сајбер
безбедности“, РНИДС је у октобру организовао
седми скуп посвећен наведеној теми са циљем да
заинтересованој јавности понуди одговоре на питања
о одбрани и заштити од различитих сајбер претњи које
вребају појединце, организације, али и читаве државе.
На скупу су, осим руководиоца Сектора ИKТ сервиса
РНИДС-а Жарка Кецића, говорили и потпуковник др
Драган Младеновић из Управе за телекомуникације и
информатику Генералштаба Војске Србије, и Драгослав
Станижан, руководилац Службе за информациону
безбедност и технологије Националног ЦЕРТ-а
Републике Србије.

ДИГИТАЛНО

БОЈНО ПОЉЕ
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АКТИВНОСТИ НА
СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
ПРЕДСТАВНИЦИ РНИДС-А
АКТИВНИ НА СТРУЧНИМ
СКУПОВИМА ТОКОМ 2019.

Поред учешћа на догађајима чији је РНИДС био организатор
или суорганизатор, представници РНИДС-а били су активни
у својству панелиста и предавача и на догађајима које су
организовале друге организације и институције.  
Руководилац Сектора маркетинга и комуникација Предраг
Милићевић гостовао је као предавач у оквиру МТС
радионица за мале предузетнике у Београду и Новом
Саду и учествовао на МТС-овом митапу. Био је и предавач
током циклуса радионица које је организовала Привредна
комора Београда на тему дигиталног маркетинга и
у оквиру радионице коју је Сосијете женерал банка
организовала у Јагодини. Говорио је на манифестацији
Е-трговина на Палићу и одржао предавање на Сајму
технике у Београду, као и током семинара за библиотекаре
у Бањи Врујци. Говорио је у Нишу на едукацији „Дигитална
економија“ у организацији Вебиза и под покровитељством
USAID-а, и на скупу у организацији Министарства културе

Професионалци запослени у
РНИДС-у били су учесници бројних
стручних скупова, размењивали
искуства са колегама, али и
делили знање са посетиоцима
конференција и едукација.

и информисања „Смернице за успостављање ефикасног
дигиталног наступа и представљања установа културе у
Републици Србији“.
Сарадница за маркетинг и комуникације Дијана
Милутиновић учествовала је на округлом столу
посвећеном universal acceptance-у на конференцији SEEDIG одржаној у Букурешту, а на 30. CENTR маркетиншкој
радионици одржаној у Оксфорду представила је колегама
из других регистара пројекат „На клик до купца“, пројекат
који људе невичне онлајн пословању уводи у свет
интернета. Такође је била и учесница седме конференције
“Developers’ mDay” коју организује “mCloud”.
В. д. директора и руководилац Сектора општих и правних
послова Дејан Ђукић учествовао је као панелиста на
скупу под називом “COMPACT Budapest Simposium on
the liability of intermediaries“, који је одржан на Правном

Конференција “Developers’ mDay”

факултету Универзитета ELTE у Будимпешти,  а говорио
је о моделима заштите права који постоје у оквиру
.rs и .срб домена. На 75. APTLD скупу, који је одржан у
Дубаију, учестовао је на панелу под називом “National
Cyber Law and TLDs: the Bouy of the Deadweight?“, на коме
је говорио о правном оквиру успостављеном Законом
о информационој безбедности и позицији РНИДС-а као
регистра у томе, као и о сарадњи са надлежним органима
у спровођењу реактивних мера.
РНИДС је подржао и организацију 22. доделе награда
„PC Press Top 50“, на којој је посебно признање доделио
сајту мотрио.срб, иза ког се налази компанија “Renault
Nissan Словенија”. Сајт мотрио.срб је изванредан пример
употребе IDN-а у пословне сврхе и због тога је ове године
издвојен од стране РНИДС-овог тима.
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РНИДС
У МЕДИЈИМА
Најзаступљеније теме у 2019.

Пратећи актуелне теме, током целе
2019. године креирани су и пласирани
садржаји за унапређење и развој
интернета и промоцију активности
РНИДС-а.

ДИДС 2019
212

785

МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА
О АКТИВНОСТИМА РНИДС-А
ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ

Сајбер безбедност
97
Осим стандардне активности на РНИДС-овим сајтовима
и налозима на друштвеним медијима, настављена је
пракса континуираног пласирања корисног садржаја
и у свим другим врстама медија. Активним учешћем
и праћењем актуелних тема, РНИДС је у медијима
био присутан кроз објављивање ауторских текстова,
организовање бројних гостовања и интервјуа. И ове
године, највише медијске пажње је привукао ДИДС 2019,
али и друге важне теме какве су сајбер безбедност, право
и интернет, пословна употреба интернета. О ћирилици на
интернету је на ТВ РТС2 емитована специјална емисија.  

Право и интернет
90

Ћирилица
87

Интересовање јавности илуструје и чињеница да су
медији током 2019. године активно извештавали о
скуповима и активностима РНИДС-а, и то чак 152
различита медија – 21 штампани, 15 телевизијских, пет
радио-станица и 111 интернет портала.
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Укупан број објава у 2019.
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На клик до купца

0

У штампаним медијима забележено је укупно 88 објава,
у телевизијским емисијама 53 прилога, у радијским
емисијама 49 прилога, а на интернет порталима укупно
595 објава.

150

200

250

200

131

100

310
134

0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал
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МЕЂУНАРОДНА И ДОМАЋА
САРАДЊА
У ЗЕМЉИ,
РЕГИОНУ,
ЕВРОПИ И СВЕТУ

Током 2019. године настављена
је сарадња са бројним домаћим и
међународним организацијама и
институцијама.

Сарадња са
међународним
организацијама и
институцијама
Запослени канцеларије РНИДС-а су учествовали у
активностима организација ICANN, RIPE и DNS-OARC, као
и у неколико радних група ICANN-а, и то:

Сарадња са домаћим
организацијама и
институцијама
Редовна сарадња и оперативна комуникација
настављена је са Академском мрежом Србије,
Kанцеларијом за информационе технологије и
електронску управу РС, Привредном комором РС и
другим организацијама и институцијама са којима се
успоставља сарадња на пројектима од обостраног
значаја.
Током четвртог квартала 2019. организован је још
један састанак Радне групе за унапређење положаја
ћирилице Министарства културе и информисања, коме је

присуствовао руководилац Сектора маркетинга РНИДС-а
Предраг Милићевић као члан радне групе у чијем раду
активно учествује.
Током 2019. године, представници РНИДС-а имали су
значајну улогу у припреми и учешћу у мултинационалној
вежби “Cyber Tesla 2019“, коју организује Војска РС
уз подршку Националне гарде Охаја. Тема вежбе
била је одбрана ИKТ система са  циљем унапређења
оперативних способности за реаговање у случају
инцидента. Руководилац Сектора за ИKТ услуге РНИДС-а
Жарко Кецић био је члан тима за припрему вежбе и
израду сценарија, а водећи ИKТ инжењер РНИДС-а
Милош Милосављевић био је члан тима за одбрану
критичне инфраструктуре од сајбер напада. Општа
оцена свих учесника и представника Националне гарде
Охаја јесте да је то најкомплекснија вежба такве врсте у
региону и да је одлично реализована.

• Саветница за стратегију и развој Мирјана Тасић
учествовала је у раду више ICANN-ових радних група:
панел “Latin Generation” (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”.
• В. д. директора и руководилац Сектора општих и
правних послова Дејан Ђукић је, у својству члана,
учествовао у раду радне групе “ccNSO Guideline Review
Committee“ (GRC) .
• Руководилац Сектора за ИKТ Жарко Кецић 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
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ФИНАНСИЈЕ
У 2019. години остварен је
знатан раст пословне и нето
добити, насталих као последица
континуираног раста пословних
прихода од 7,1%, уз раст пословних
расхода (укључујући и амортизацију)
од 18,6%. Све то је остварено уз
ЕБИТДА маржу од 11,7%.
Најзначајнија промена од почетка године јесте смањење
нето обртног фонда, који је постао негативан, али се то
догодило због знатних улагања у државне хартије од
вредности, које се воде ванбилансно, што на дуги рок
говори о стабилној солвентности Фондације, уз напомену
да је дошло до њене стабилизације.
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 на врло кратак рок, али знатно више
сигурности.

Фондација ”Регистар националног
интернет домена Србије” (РНИДС)
rnids.rs | рнидс.срб
domen.rs | домен.срб

