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Увод 
 

Пошто је потписник овог извештаја ступио на дужност тек од децембра 2011. године, извештај 

је сачињен на основу индивидуалних извештаја запослених у Фондацији РНИДС, као и 

извештаја екстерног књиговође и ревизора, са веома мало оригиналног доприноса. 

У току децембра 2011. године Фондација је од нових активности имала само набавку 

мултифункционалног уређаја за потребе канцеларије, претплату на софтвере за колаборацију 

(Webex i Teambox), увођење система дневне евиденције прилива и одлива средстава, и израду 

финасијског плана за 2012. годину. Све остале активности су се односиле на испуњење раније 

прихваћених обавеза и довршетак раније започетих пројеката. 

Управни одбор није донео свој План и програм рада за 2011. годину, а усвојени Финансијски 

план за 2011. годину не садржи текстуални део из кога би се видело какви су конкретни 

планови постојали за 2011. годину. У Excel табели за припрему Финансијског плана за 2011. 

годину постоје „правци развоја“ у 2011. години, па је то, заједно са испуњеношћу Финансијског 

плана, узето као основа за оцену успешности пословања. 

Међутим, без обзира на остварење планова, треба узети у обзир да су запослени у канцеларији 

обавили велики обим послова, који су описани у овом извештају, и у већини месеци радили 

знатно изнад предвиђеног радног времена без додатне компензације. 
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Сектор регистрације домена и ИКТ сервиса 

Софтвер за регистрацију домена 
 

У првом кварталу 2011. године, на основу захтева овлашћених регистара и одлука скупштине 

РНИДС, покренута је процедура за измену апликације за регистрацију домена. Нова верзија 

апликације садржи следеће измене: 

- Увођење поља ЈМБГ за физичка лица 

- Увођење шифарника држава 

- Веб сервис за промену расположивости домена и пакета 

- Веб сервис са статистикама 

Такође у првом кварталу започет је процес припреме апликације за регистрацију домена за 

потребе регистрације ћириличког домена. С обзиром на то да је предвиђено да постоје две 

различите фазе почетка регистрације, планирају се и два различита механизма за 

имплементацију: 

1. За потребе регистрације домена у sunrise периоду припрема се спецификација за 

привремену апликацију са неколико основних опција. 

2. За потребе слободне регистрације домена припрема се спецификација измена 

постојеће апликације за регистрацију домена тако да подржи све неопходне активности 

око ћириличког домена. 

У току другог квартала направљена је нова верзија (в1.4) апликације и веб сервиса за 

регистрацију домена (РсРег). Нова верзија садржи следеће измене: шифарник држава (држава 

се бира из списка уместо да се уноси), ЈМБГ је обавезан податак за физичка лица IP адреса DNS 

сервера није обавезан податак, Извештај о трансакцијама за текући месец, извештај о треутном 

броју регистрованих домена, провера слободних домена и пакета. Апликација је пуштена у 

тестирање. С обзиром да УО није донео одлуку о пуштању у рад ове верзије, апликација је 

повучена са тестирања. 

У трећем кварталу Радна група за софтвер развила је документ са условима за почетак 

регистрације ћириличких домена и одговарајућу спецификацију захтева за измену софтвера за 

регистрацију домена. Захтев за измену софтвера је одобрио УО РНИДС и он је достављен 

програмерима на реализацију. 

Нова верзија софтвера за регистрацију домена (в1.4) је усклађена са захтевима и примедбама 

ОР-ова. Нова верзија садржи следеће измене: шифарник држава (држава се бира из списка 

уместо да се уноси), ЈМБГ је обавезан податак за физичка лица, IP адреса DNS сервера није 

обавезан податак, Извештај о трансакцијама за текући месец, извештај о треутном броју 

регистрованих домена. Управни одбор је одобрио потребне измене софтвера. 

Одржана је обука за рад са апликацијом за регистрацију домена РсРег. Обуци присуствовала 4 

корисника из AVCom-а. Остали ОР-ови нису исказали интерес за учешће. 
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У софтвер за регистрацију домена је имплементирана исправка која омогућава да се пакет 

обрише бесплатно након истека бар једног од домена из пакета. У сваком другом случају, 

брисање пакета се наплаћује. 

Пријављен је пропуст у софтверу за регистрацију домена који онемогућава корисника који има 

бар један домен на арбитражи да мења податке о осталим доменима. Грешка је отклоњена у 

наредној верзији софтвера (в 1.5). 

У четвртом кварталу је пуштена у продукцију нова верзија софтвера за регистрацију домена 

(в1.4). Нова верзија садржи следеће измене: шифарник држава (држава се бира из списка 

уместо да се уноси), ЈМБГ је обавезан податак за физичка лица, IP адреса DNS сервера није 

обавезан податак, Извештај о трансакцијама за текући месец, извештај о тренутном броју 

регистрованих домена. На захтев ОР-ова додата је и могућност да се ЈМБГ за постојеће 

регистранте и административне контакте уноси и преко јавног веб сервиса. 

Завршено је тестирање верзије 1.5 софтвера за регистрацију домена која садржи опције за рад 

са ћириличким доменима. Почетак регистрације ћириличких домена је заказан за 27. јануар 

2012. године па ће пуштање у продукцију ове верзије софтвера бити усклађено са тим 

термином. 

Завршено је тестирање употребе ћириличких домена у Интернет сервисима. Ангажована је 

фирма Сигнет и ЕТФ. Оба ангажована сарадника, Сигнет и ЕТФ, доставили су извештаје о 

резултатима тестирања и упутства за конфигурацију сервиса. Додатно, одржана је презентација 

за Овлашћене регистре на којој су оба сарадника представила резултате. Оба извештаја, као и 

презентација, постављени су на веб сајт РНИДС-а. 

Промене на ДНС систему 
 

За потребе делегације ћириличког домена, на два примарна DNS сервера у првом кварталу 

дефинисане су одговарајуће зоне за ћирилички домен. Исто тако, са ISC-ом је договорена 

услуга секундарних DNS сервера за ћирилички домен. Ову услугу смо добили бесплатно. 

Од 18.1.2011. године јавни DNS сервери РНИДС раде примарни сервери (записи се ажурирају 

директно из базе података)  за .rs ccTLD. Сви остали DNS сервери раде као секундарни (податке 

преузимају од примарних сервера). 

У другом кварталу су креиране DNS зонске табеле за ћириличке домене.  У сврху промоције, 

регистрована су два ћириличка домена рнидс.срб и дидс.срб. Уговорена услуга секундарних 

DNS сервера са два провајдера (ISC и PCH) за ћириличке домене која укључује и anycast 

сервере. 

У трећем кварталу су дефинисане DNS зоне за све ћириличке домене на DNS серверима 

РНИДС. Успостављени процеси за освежавање зонски табела на основу података у бази за 

регистрацију домена. 
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Функционисање постојеће опреме и сервиса 
 

У току целе године опрема је радилa без проблема. Није било кварова, нити измена у 

конфигурацији. 

У четвртом кварталу је завршена имплементација резервног линка између локација АбсолутОк 

и ЕТФ.  Тестирања линка су прошла успешно. У току је реализација Анекса уговора којим ће се 

решити питање кашњења у реализацији услуге. 

Расположивост сервиса током 2011. године 

 

Доња табела приказује рад индивидуалних сервиса. Сваки од ДНС сервера је имао по два пада 

услед проблема са доделом системских ресурса, али се они нису десили истовремено тако да 

је доступност сервиса била 100% 

Сервиси за регистрацију и продужење регистрације домена су из истих разлога били 

недоступни у два наврата, по 3 и 6 минута. 

Једини дужи прекид у раду су имали сервиси за брисање истеклих домена и обавештавање 

корисника о истицању домена, пре свега зато што се инцидент десио преко викенда када је 

фаличан анти-вирус клијент блокирао рад SQL сервера. У понедељак је одмах контактиран 

произвођач и постављена закрпа на анти-вирус клијента. 

Назив сервиса Траjање 
прекида 

Расположивост Опис 

ДНС сервис Без прекида 100%  

ДНС1 8+3 минута 99,998% Прекид због системских 
ресурса 

ДНС2 8+2 минута 99,998% Прекид због системских 
ресурса 

Регистрациjа домена 3+6 минута 99,998% Два мања прекида 

Продужење 
регистрациjе домена 

3+6 минута 99,998% Два мања прекида 

Генерисање зонских 
фаjлова и копирање на 
ДНС 

Без прекида 100%  

Брисање истеклих 
домена 

3 дана 99,45% Антивирус сервис jе 
блокирао рад SQL сервера 

Трансфери домена Без прекида 100%  

Промена регистранта 
домена 

Без прекида 100%  

Обавештавање 
корисника о истицању 
домена 

3 дана 99,45% Антивирус сервис jе 
блокирао рад SQL сервера 

WHOIS сервис Без прекида 100%  

Евиденциjа уплата Без прекида 100%  

Генерисање рачуна Без прекида 100%  

 



Извештај в.д. директора о раду канцеларије РНИДС у 2011. години 

 

8 
 

По групама сервиса: 

Назив сервиса Расположивост 

ДНС сервис 100% 

Регистрациjа, продужење и брисање домена 99,82% 

WHOIS сервис 100% 

Евиденциjа уплата и рачуна 100% 

 

Набавке 
 

У трећем кварталу покренута је набавка тикетинг софтвера за хелп деск. На конкурс се 

одазвало 8 фирми и благовремено је достављено 10 понуда. У току је избор најповољније 

понуде. 

Реализована је друга рата закупа Microsoft лиценци. У односу на прву рату додате су лиценце 

за Office professional plus (10 корисника). 

Продужене су лиценце за Trend Micro антивирус софтвер за наредних годину дана. 

Продужена техничка подршка за VMWare софтвер за наредних годину дана. Тиме је омогућен 

бесплатан прелазак на верзију 5. 

Са фирмом Мрежни системи потписан уговор о одржавању веб сајта. 

У четвртом кварталу је окончана набавка за тикетинг. Комисија је најбоље оценила понуду 

компаније Алготех.  Софтвер је инсталиран и прилагођен пословним процесима РНИДС. 

Завршен је квалитативни пријем и извршено плаћање. Пуштање софтвера у продукцију се 

планира током јануара 2012. године.  

Потписан је уговор са Поштом о набавци квалификованих електронских сертификата, као и 

серверских сертификата за потребе РНИДС. Преузимање сертификата ће почети током јануара 

2012. године. 

Уговорен је закуп мултифункционалног уређаја ( штампач, скенер, копир, факс ) који ће да 

замени све постојеће уређаје ове намене. 

Закупљена је услуга Webex на годину дана, за потребе неформалних састанака чланова 

конференције. 

Закупљена је услуга TeamBox на годину дана, онлајн софтвер за колаборацију. 
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Остале активности 
 

У другом кварталу је договорено са УЗЗПРО да се у WHOIS базу РНИДСа додају и гов.рс 

домени. Дефинисани су сви технички елементи решења. Чека се сагласност УО за реализацију. 

Такође је у овом периоду завршена Facebook игрица Domain Star. РНИДС је у сарадњи са 

аустријским (NIC.AT), француским (AFNIC), немачким (DENIC), пољским (NASK), финским 

(FICORA), словеначким (ARNES) и црногорским (DOMEN) националним регистром завршио 

Facebook игрицу на тему интернет домена. 

У сарадњи са фирмом Мрежни системи пуштен је у рад нови веб сајт РНИДС који је осим нових 

визуелних елемената и обогаћен и новим функционалностима. Омогућено је једноставно 

објављивање мултимедијалног садржаја, а уведен је и RSS feed. 

Одржан састанак са ОР-овима. На састанку су представљени предлози Радне групе за софтвер 

који се односе на унапређење апликације за регистрацију домена (РсРег), као и пратећих 

софтвера и документације. Предлози се односе на измену процеса трансфера домена између 

ОР-ова, увођење шифарника држава,  проверу расположивости домена и пакета са освртом на 

последице увођења пакетске продаје, потребу унапређења документације и упутсва за 

инсталацију и конфигурацију РсРег апликације. Извештај Радне групе, заједно са записником са 

састанка са ОР-овима достављен је УО на разматрање. 

У трећем кварталу је mailing листа усклађена са захтевом Конференције суоснивача, односно 

статутом Конференције. 

Део „Закони и прописи“ на сајту РНИДС-а је повезан са одговарајућим документима на сајту 

Параграф Нет-а. 

Урађена је ревизија безбедности информационог система РНИДС. Ревизију је радио 

сертификовани ревизор. Комплетан извештај је достављен Канцеларији РНИДС. Закључак је да 

не постоје озбиљнији пропусти. Мање замерке, које су постојале на рад веб сајта и емаил 

сервера, су отклоњене у четвртом кварталу. 

Пуштен је у рад сервис за аутоматску евиденцију уплата. Авансне уплате за регистрацију 

домена преко Јубмес банке се одмах аутоматски евидентирају у бази за рагистрацију домена и 

средства одмах постају расположива ОР-у. 

Припремљено је и тестирано решење за приказ података о gov.rs доменима преко WHOIS 

сервиса. Сервис ће бити пуштен када УЗЗПРО буде спреман. 

ДИДС веб сајт потпуно сређен и прилагођен свим актуелним претраживачима. 

Одржан је састанак са Овлашћеним регистрима. Присуствовали су представници 15 

Овлашћених регистара. Разговарало се о новој верзији софтвера и припремама за регистрацију 

ћириличких домена. 
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Извршена провера техничке оспособљености и пуштање у рад новог овлашћеног регистра 

Синет Телеком. Одмах након тога урађен групни трансфер домена са ОР YUBC на ОР Синет 

Телеком. 

Суспендовани су домени који нису регистровани у складу са Општим условима регистрације. 

Ради се о 89 домена. Домени чија регистрација не буде усклађена са Општим условима, у за то 

предвиђеном року, биће обрисани.  

У четвртом кварталу је имплементирана нова верзија WHOIS софтвера која омогућава и упите 

за ћириличке домене и пуштена у продукцију 

Потписан је уговор са новим овлашћеним регистром Complus Visual Comminications. Регистар је 

прошао проверу техничке оспособљености, одржана је обука за рад са апликацијом за 

регистрацију домена.  Почетком децембра, регистар је регистровао и прве домене. 

Код аутора интернет претраживача Фајерфокс покренут је захтев да се омогући приказ 

ћириличких, .срб домена. Захтев је прихваћен и реализован. 
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Сектор маркетинга и комуникација 
 
Циљ маркетиншких и PR активности у 2011. години је био повећање броја регистрованих .rs 
домена. 
 
Стратегија је базирана на постизању боље препознатљивости самог РНИДС-а, као и његових 
брендова (.RS и .СРБ домена) од стране потенцијалних корисника, шире и стручне јавности.  
 
Стратегија је реализована кроз бројне активности које су обухватале: 

 Различите видове едукације привредника о предностима Интернета и могућностима 
које он пружа у циљу унапређења пословања 

 Организацију и учешће у различитим домаћим и међународним стручним скуповима и 
манифестацијама 

 Подршку пројектима који популаризују Интернет у Србији 

 Учешће у друштвено корисним активностима и пројектима 

Захваљујући томе, јавност је кроз медије била информисана како о РНИДС-у као битној 
организацији у сфери српског Интернета, тако и о РНИДС-у као друштвено одговорној 
организацији, што је такође утицало на побољшање његовог имиџа. 

Интернет презентација РНИДС-а 

Нова интернет презентацијa пуштена је у рад 11. маја. Поред старе адресе www.rnids.rs, 
доступна је и на адреси рнидс.срб. Садржај сајта се уноси на ћирилици, латиници и на 
енглеском језику, а сегментиран је у 5 целина. 

Интегрисане су и функције "Whois упит" и "Бројач домена". Постоје и посебне заштићене 
стране за Скупштину и Управни одбор РНИДС-а, као и за овлашћене регистре, али оне нису 
пуштене у рад. 

Поред линкова за Webmail и Форум, предвиђено је место и за будући посебни ОР портал и 
Блог. 

Пуштена је у рад и Facebook игрица "Domain Star", у сарадњи са националним интернет 
регистрима осам европских земаља, и уз учешће шест овлашћених регистара и линк је 
постављен на сајт.  

За одржавање сајта су обучени Јована Цветковић, Дејан Ђукић, Зоран Вигњевић, Томислав 
Цигановић и Лазар Бошковић, који је био уредник сајта до половине новембра, када је тај 
посао преузео Предраг Милићевић. 

Догађаји у Дому интернет домена Србије 

Неки од интересантнијих догађаја одржаних у Дому ИДС су: 

 Прослава 5. годишњице оснивања РНИДС-а (интерни, 08. 07. 2011.) 

 Представљање подржаних пројеката у оквиру 4ПИ (интерни, 03. 10. 2011.) 

 .RS ЕПП - едукативни промо party (интерни, 26. 10. 2011.) 

 Округли сто "Како новинарство комуницира данас?" (екстерни, 13. 09. 2011.) 

 Дванаести редовни скуп "Крокодила" (екстерни, 13. 09. 2011.) 

 Панел дискусија "Сигурност, приватност и отвореност на Интернету" (екстерни, 26. 09. 
2011.) 
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 24th CENTR Administrative workshop (екстерни, 23. 11. 2011.) 

 Креирање интернет курсева намењених перманентном учењу на даљину (екст, 01. 12. 
2011.) 

 РНИДС и UNICEF - донација рачунара (екстерни, 14. 12. 2011.) 

 Tetka.rs - презентација младог и успешног online магазина на .rs домену (екст, 21. 12. 
2011.) 

 ICTeachers – наставници који постављају нове стандарде наставничке професије 
(екстерни, 22. 12. 2011.) 

 Креирање интернет курсева - 2. предавање (екстерни, 26. 12. 2011.) 

Резултат оваквог систематски осмишљеног и спроведеног начина рада на организацији 
догађаја је велики број медијских извештаја, а нарочито велики број линкованих информација 
на другим интернет сајтовима. Посебно битан резултат јесте тај да је локална интернет 
заједница добро примила ову новину у начину деловања РНИДС-а. 

Конкурс за 4ПИ 

Конкурс за Програм подршке пројектима популаризације Интернета (4ПИ) расписан је 1. јула, а 
рад Комисије је почео средином јуна.  

Комисија РНИДС-а је од 191 пријављеног пројекта за 4ПИ, одлучила да 6.000.000 динара 
распореди на 26 изабраних пројеката. Међу подржаним пројектима највећи број чине 
интернет сајтови и портали за образовне, научне и друге потребе, а заступљени су и 
едукативни и издавачки пројекти у "реалном свету" везани за област Интернета. Приликом 
одлучивања о додели средстава, Комисија РНИДС-а је узела у обзир превасходно допринос 
пројекта у развоју Интернета и телекомуникација, као и трошкове који се односе на област 
деловања РНИДС-а, и те ставке је у одабраним пројектима и подржала. Индиректни трошкови 
нису узети у обзир, а ниједан од пројеката одабраних за финансирање није добио пун тражени 
износ. Пројекти су промовисани 3. октобра, у Дому интернет домена Србије. 

Медијско присуство у 2011. години 
 

У 2011. години забележено је укупно 770 објава, од тога у штампаним медијима је забележено 
221 објава, у електронским 21, а на интернет порталима 508 објава.  

Највећи број објава је забележен на интернет страницама (укупно 66% објава).  

 

Праћени кључни појмови у 2011. 

Регистар националних Интернет домена Србије 

рс домен 

ћирилићни домен Србије 

Регистрација интернет домена 

Овлашћени регистар 

Законска регулатива (искључиво у вези са Интернетом) 

проценат заступљености 

94% 

38% 

37% 

11% 

1% 

1% 
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Следеће теме су изазвале највише објава: 

 

Тема 
Број 

објава 
ICANN доделио РНИДС-у .СРБ на управљање/Србија друга земља са 
ћириличким доменом /апр, мај, јун/ 102 

Дан интернет домена Србије - ДИДС 2011. 70 

Европски форум о управљању интернетом - EURODIG 2011. 48 

4ПИ /јул, авг, септ, окт/ 47 

Ускоро ћирилички домен /март/ 37 

UNICEF и РНИДС донирали рачунаре "Школама без насиља" 21 

Почиње регистрација .СРБ 27. јануара 2012. 20 

1001 бесплатан сајт за предузетнике 20 

Промоција .РС домена - ЕПП 19 

CENTR Administrative Workshop 15 

ТЕЛФОР 2011 15 

Регистровано 66.281 домен 13 

Нови сајт РНИДС на ћирилици 12 

5 година РНИДС-а 10 

DomainStar 10 

Ванредна седница и ново руководство 10 

Међународна конференција националних регистара у Новом Саду 7 

Електронске публикације на сајту РНИДС 7 

e-Learning 7 

Правилник за решавање спорова при регистрацији .RS домена 6 

Интернет портал шанса за самозапошљавање 6 

Сигурност, приватност и отвореност на интернету 5 

Ћирилица за популаризацију интернета 5 

    (Теме које имају мање од 5 објава су изостављене) 
       

 

Генерално посматрано, појам „Регистар националних Интернет домена Србије“ је забележио 
највећи број појављивања у односу на укупан број објава (720 објава, што је 94% од укупног 
броја), док се на тему „Законска регулатива“ најмање писало у 2011. години. 

 

 

Број објава; 
I квартал; 

224 

Број објава; 
II квартал; 

247 

Број објава; 
III квартал; 

131 

Број објава; 
IV квартал; 

168 
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Kампањa за .RS интернет домен 
 

Агенција АгитПРОП је 2. августа ангажована да креира едукативно-промотивну кампању за .RS 
интернет домен.  

Кампања је трајала од 1. октобра до 20. децембра када је изашао последњи новински оглас. 
Првобитно је било предвиђено да се .RS кампања преплиће, то јест одвија наизменично са .СРБ 
кампањом, међутим, старт .срб домена је одложен, као и наменска кампања, тако да је 
кампања завршена раније него што је планирано. 

Реализоване су следеће активности:  

Тржишне комуникације 

1. Оглашавање 
а. Новински огласи 

 Дневна штампа (вињете у дневним листовима Alo, Press и Večernje novosti) 

 Рачунарски часописи (1/1 колор страна у часописима Mikro, PC, Svet kompjutera, Digital и 
Internet ogledalo) 

 Недељна и периодична штампа (1/1 колор страна у часописима Biznis i finansije, Mobilni 
magazin, Halo oglasi, Gloria и Lepota i zdravlje) 

б. Интернет 

 Контекстуални огласи су објављени на посећеним сајтовима и порталима, кроз "E-
target". 

 Постављени су и банери на насловној страни сајта РНИДС-а. 

 2. Интернет 
На адресама www.majstormile.rs и www.cicafrizerka.rs креирани су наменске интернет 
презентације са најбитнијим информацијама и садржајем намењеним циљним групама. 

 3. BTL 
Два roll-up-а за Мајстор Милета и Цицу Фризерку и заједнички пано за фотографисање. 

Односи са јавношћу 

 1. Догађај 
Организован је „.RS ЕПП - едукативни промо party“ u Дому Интернет домена Србије 26. oktobra. 
На њему је представљена едукативно-промотивна кампања за .RS интернет домен, у оквиру 

Број објава; 
Штампа; 221 

Број објава; 
Електронски

; 21 

Број објава; 
Интернет; 

508 
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које је Предраг Милићевић одржао презентацију "Значај интернет домена у брендирању", а 
Ивица Корен презентовао свој пример из пословне праксе кроз излагање "Утицај Интернета на 
пословање". 

1. Медији 

 У многим медијима је изашла најава или извештај о „.RS ЕПП“. 

 Наменски PR текст је објављен у часопису "Lepota i zdravlje". 

2. Интернет 

 На сајту РНИДС-а су објављене вести. 

 Више инфо портала је објавило текст о „.RS ЕПП“.  

Герила маркетинг 

Објављени су бесплатни мали огласи на сајту "Хало огласа", за измишљене услуге које пружају 
Мајстор Миле и Цица Фризерка. 

РНИДС вести 

Током 2011. изашло је шест бројева "РНИДС вести", од којих пет кварталних издања и ванредни 
број посвећен Дану интернет домена Србије. 

Проспекти 

Припремљена је и одштампана серија од шест информативно-едукативних проспеката из 
области рада РНИДС-а: 

 Општи проспект РНИДС-а 

 Шта све треба да знате о свом .RS интернет домену? 

 Како да постанете овлашћени регистар? 

 Ко управља Интернетом у свету и у Србији? 

 Ко и како управља радом РНИДС-а? 

 Зашто и како да постанете суоснивач РНИДС-а? 
 

Финансијски план и испуњење плана маркетинга и PR-а за 2011. 

годину 
 
 

 

ПЛАН I квартал II квартал III квартал IV квартал* УКУПНО 

Маркетинг 12.600.000 1.253.099 2.542.534 1.148.503 1.843.219 6.787.354 

Регистри 4.000.000 0 9.405 424.442 24.096 457.943 

PR активности 1.600.000 126.849 564.193 300.978 650.588 1.642.608 

Екстерна догађања 4.000.000 1.126.249 1.893.635 403.083 268.095 3.691.063 

Заједнички пројекти 3.000.000 0 75.301 20.000 900.440 995.741 

*IV квартал је приказан без децембра 
 

Пораст броја домена у 2011. години 

 

Током 2011. године број активних домена се повећао за 5.772, односно за 9,1%. Пррошла 

година је била врло тешка за српску привреду, што се рефлектовало и на успорен раст броја 
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домена. Тенденција пада њиховог броја, која се појавила у септембру, заустављена је 

лансирањем едукативно-промотивне кампање за .RS домен. Кампања је трајала од 1. октобра 

до 20. децембра и, за само месец дана, допринела порасту броја активних домена за 1% (крај 

октобра у односу на крај септембра). Тај позитивни тренд се наставио до краја 2011. године. 

  

  

Период 
кампање за 
промоцију 
.RS домена 
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Сектор општих послова 

Комисија за решавање спорова поводом регистрације домена 
 

Ступањем на снагу Правилника о поступку за решавање спорова у вези регистрације .rs домена 
престао је да важи раније важећи Правилник који је регулисао ову материју. Главни недостатак 
раније важећег Правилника јесте то што је био заснован на Закону о арбитражи и што је одлука 
арбитражног већа имала снагу правоснажне судске пресуде. Таква одлука арбитражног већа 
може да се оспорава у судском поступку искључиво из разлога процесне природе, а не и 
материјалне.  
Велики ризик који је постојао на страни РНИДС-а огледао се у томе што у случају да 
незадовољна страна у спору победи у судском поступку који је покренут због процесних 
сметњи сав терет накнаде настале штете субјекта који је евентуално остао без домена пао би 
на РНИДС као организатора арбитраже. Важећи Правилник, поред тога што је изместио 
организацију поступка у Привредну комору Србије, као институцију са вишедеценијским 
искуством у алтернативном решавању спорова, оставио је незадовољној страни право да у 
судском поступку покрене спор о истом питању које је било предмет спора пред Комисијом. 
 
Термин арбитража је избачен, а тело које спроводи поступак је названо Комисија.  
 
Пун капацитет рада Комисије је успостављен током априла 2011. године, од тада је решено пет 
предмета: 
 

• volvo.rs и volvo.co.rs 
• hyatt.rs 
• pirelli.rs, pirelli.co.rs и pirelli.in.rs 
• googlesrbija.rs 
• akrapovic.rs 

 
Према члану 7. Споразума о сарадњи,  ПКС ће у јануару 2012. године доставити први годишњи 
извештај о броју спорова у овој години. 
 
Споразум се налази на линку: 
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Ostali%20dokumenti/sporazum20110421.pdf 
 
Донесене одлуке и детаљи у вези решавања спорова пред Комисијом су на страни: 
http://www.rnids.rs/lat/re%C5%A1avanje-domenskih-sporova 
 

Усклађивање правне форме РНИДС са новом законском регулативом  
 

Усклађен Статут са Законом о задужбинама и фондацијама је усвојен 28. маја 2011. године уз 
постигнут компромис између обавезујућих законских решења и жеље чланова, сада суоснивача 
да се не одступа од суштинског концепта организационе структуре РНИДС-а. Иако по природи 
ствари РНИДС се концепцијски више уклапа у Закон о удружењима, проблем правног 
следбеништва и немогућност промене правне форме из фондације у удружење уз задржавање 
правног континуитета, у самом старту је искључило из разматрања ову врсту промене. 
 
Поред Статута, усвојен је Пословник о раду Конференције суоснивача усклађен са Статутом. 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Ostali%20dokumenti/sporazum20110421.pdf
http://www.rnids.rs/lat/re%C5%A1avanje-domenskih-sporova
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Успостављање и примена процедуре за утврђивање повреда аката о 

регистрацији националних домена 
 

Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о 
регистрацији националних домена и раду овлашћених регистара донео је УО на седници од 30. 
марта 2011. године, а први случај за поступање по овом Правилнику десио се у jулу 2011. 
године, у вези домена web-dizajn.rs. Првостепена Комисија формирана према овом 
Правилнику ради у саставу Зоран Вигњевић, председник, Денис Бећирић, члан и Дејан Ђукић, 
члан.  
 
Као најобимнији задатак, Комисија је поступала по одлуци УО у вези регистрације домена у 
погрешно регистрованом поддоменском простору. Од првобитних 186 домена према 
извештају од 3. марта 2011. године, на дан 29. новембра 2011. године, преостало је 57 домена 
регистрованих у супротнoсти са поддоменском структуром из Општих услова о регистрацији .rs 
домена.  
 
Активностима Канцеларије и овлашћених регистра број ових домена је знатно смањен, а 
сходно мишљењу Комисије, регистрантима који су се оглушили неће бити дозвољено да 
продуже регистрацију уколико не ускладе податке са важећим актима о регистрацији. 
 

Израда финалних нацрта аката који регулишу регистрацију .срб домен 
 

Општи услови регистрације ћириличког интернационализованог интернет домена највишег 

нивоа .срб, усвојени су на седници Скупштине 28. маја 2011. 

Правилник о почетку рада .срб ТЛД регистра усвојен је на седници Скупштине 28. маја 2011. 
Остали општи акти о регистрацији и у вези регистрације националних домена су усклађени и 
прилагођени са актима о регистрацији .срб домена, а Конференција их је усвојила на седници 
од 24. децембра 2011. године. 
 

Покретање дискусије на тему Интернет сигурности 
 
Након што је расформиран програмски тим за организацију скупова у РНИДС-у одустало се од 
идеје организовања скупа на ову тему у 2011. години. По питању одржавања оваквог скупа 
разговарано је са потенцијалним учесницима и организацијама који су заинтересоване за 
учешће. Институт за упоредно право је показао високо интересовање за организацију редовних 
скупова на тему права и Интернета уопште.  
 
У току 2011. године одржан је један правни скуп након што је ступио на снагу Правилник о 
поступку за решавање спорова у вези регистрације .rs домена. Овај скуп је одржан под 
називом: „Чији је мој интернет домен?“ који је био посвећен промовисању Правилника о 
поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена са посебним освртом на 
разлике у односу на раније важећи правилник. На скупу су говорили др Душан Поповић и мр 
Марко Јовановић са Правног факултета, а уводну реч су дали Владимир Ђелић из ПКС-а и Дејан 
Ђукић, РНИДС. Међу присутнима су били бројни представници угледних домаћих адвокатских 
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канцеларија који у Србији и на међународном тржишту заступају представнике познатих 
жигова и брендова.  
  
Поред одржаног скупа, у циљу промовисања и приближавања Правилника стручној јавности, 
написан је текст на тему решавања доменских спорова у вези .rs домена који је објављен у 
електронској правној бази Параграф нет, и у магазину Бизнис и финансије: 
http://www.rnids.rs/data/MEDIJI/Press%20cliping/BiF-jul2011.pdf 
 
Вест о одржаном скупу се налази на адреси: 
http://www.rnids.rs/lat/novosti/predstavljen-pravilnik-za-re%C5%A1avanje-domenskih-
sporova/id/2418 
 

Праћење развоја регулативе код других регистара и учешће на 

међународним скуповима 
 

Праћење регулативе и праксе других регистара како на скуповима, тако и online, представља 
битан сегмент у раду регистра.  
 
Тако је у периоду протеклих неколико година, захваљујући овим активностима, унапређена 
регулатива која се односи на регистрацију домена и организациону структуру. У поређењу са 
већим регистрима, РНИДС је прилично млада организација те и даље постоје бројна питања 
која је потребно решити или адекватније регулисати. Захваљујући упоредној пракси на време је 
уочена проблематичност раније важећег Правилник о решавању арбитражних спорова 
поводом .rs домена. 
 
Поред унапређења поступка решавања доменских спорова усклађен је WhoIs упит, када су 
регистранти физичка лица са најчешћом праксом европских и светских регистара у смислу 
заштите података о личности. 
 
У току 2011. године, присуствовано је и учествовано на следећим међународним скуповима: 
 

• CENTR legal workshop, који је одржан 16. фебруара у Бечу, 
• CENTR legal workshop, који је одржан 26. маја у Прагу, 
• EuroDIG, одржан 30. и 31. маја у Београду, 
• ICANN конференција која је одржана у Сингапуру од 17. до 25. јуна; трошкове 

смештаја, дневница и путовања на ову конференцију сносио је ICANN, 
• Међународна конференција администратора и регистара националних интернет 

домена највишег нивоа за централну и источну Европу  која је одржана 14-15. 
септембра 2011. у Новом Саду, 

• CENTR legal workshop, који је одржан 12. и 13. септембра у Отави. 
 

Обављање послова секретара Конференције суоснивача и Управног 

одбора 
 
Активности везане за ова задужења огледају се у припремама и анализи, као и самој изради 
материјала за седнице органа, и то: 
 

• Састављање предлога одлука, правилника или других општих аката; 

http://www.rnids.rs/data/MEDIJI/Press%20cliping/BiF-jul2011.pdf
http://www.rnids.rs/lat/novosti/predstavljen-pravilnik-za-re%C5%A1avanje-domenskih-sporova/id/2418
http://www.rnids.rs/lat/novosti/predstavljen-pravilnik-za-re%C5%A1avanje-domenskih-sporova/id/2418
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• Редакција датих предлога; 
• Састављање записника са седница и редакција коначних текстова донетих аката; 
• Старање о јавном објављивању записника и донетих аката ових органа; 
• Упис нових суоснивача РНИДС-а, пред АПР-ом;  
• Састављање Извештаја о раду УО за 2010. годину. 

 
У 2011. години одржано је 23. седнице УО, по две редовне и ванредне седнице 
Скупштине/Конференције суоснивача. 

Управни одбор 

 

Почетак 2011. године обележило је усвајање коначног текста нацрта Општих услова о 

регистрацији .срб домена, као и редакција предлога Правилника о почетку рада .срб TLD 

регистра, који је доставила радна група. На 88. седници од 26. фебруара 2011. године УО је 

усвојио коначан нацрт овог Правилника. Редакција је извршена у смислу да се слова: x, y, q и w, 

мењају одређеним низом слова, обзиром да за њих не постоје правила транслитерације, а 

предложени низ слова не садржи ни једна реч српског језика. 

Донет је Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о 

регистрацији националних домена и раду овлашћених регистара. У оквиру тога донета је 

Одлука о уређивању погрешно регистрованих домена у оквиру одређеног поддоменског 

простора. Регистранти погрешно регистрованих домена су обавештени о потреби да изврше 

усклађивање са Општим условима о регистрацији .rs домена у року од 90 дана.  

На више седница је дискутовано на тему нацрта Статута фондације и усклађивања са Законом о 

задужбинама и фондацијама, а одржан је и један неформални скуп са члановима Скупштине на 

ову тему. Коначни нацрт Статута фондације усвојен је 28. априла и достављен Скупштини 

РНИДС-а као материјал за редовну седницу. 

На седници од 21. јуна 2011. године УО  је усвојио предлог листе арбитара за решавање 

спорова у вези регистрације националних домена, након чега је предлог листе достављен 

Привредној комори Србије на даље разматрање. 

У 2011. години учествовано је на бројним међународних скуповима, те поред редовних ICANN, 

CENTR Генерална скупштина и стручне радионице, учествовано је и на: Infosecurity Europe, The 

2nd Russian Internet Governance Forum, Domain forum. 

У трећем кварталу изабран је нови УО, након чега је усвојен нови Пословник о раду и одређена 

канцеларија за потребе састајања и рада УО. Формирана је радна група за контролу 

финансијског пословања. Донета је одлука о набавци електронских сертификата у циљу 

поспешивања електронског пословања и стварања услова за одржавање електронских седница 

Конференције суоснивача. 

У склопу припрема за почетак регистрације .срб домена усвојена је листа резервисаних .срб 

домена за потребе РНИДС-а. Припремљени су материјали за предстојећу редовну седницу 

Конференције суоснивача, у оквиру којих сет аката који се односе на увођење .срб домена у 

правилнике о регистрацији. 
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На седници од 30. новембра донета је одлука о разрешењу директора и именован је в.д. 

директор.  

Финансијски план за 2012. годину усвојен је на седници од 6. децембра. Донет је пакет аката 

који се односи на контролу финансијских токова и поступак предлагања и одлучивања 

Управног одбора. У циљу адекватног финансијског извештавања донете су измене 

Финансијског плана за 2011. годину.   

Обзиром да су се стекли сви неопходни услови, донета је одлука о почетку регистрације .срб 

домена, као датум је одређен 27. фебруар 2012. године. 

На крају године донет је нови Правилник о поступку спровођења поступка набавки чија 

примена је орочена на период важења Финансијског плана за 2012. годину. 

Конференција суоснивача 

 

На првој редовној седници у 2011. години донет је нови Статут којим је Фонд постао 

Фондација, а Скупштина постала Конференција суоснивача. Донети су акти  који регулишу 

питање регистрације .срб домена и усвојени су извештаји о раду органа управе РНИДС-а. 

Председник и заменик председника Конференције, као и УО изабрани су на ванредној седници 

конференције која је одржана 24. септембра 2011. године. 

У 2011. години је одржана још једна ванредна седница која је имала за циљ разматрање 

примедби на поступак избора УО. 

Друга редовна седница је одржана 24. децембра 2011. године. Тада је донет Пословник о раду 

Конференције суоснивача и сет измена аката којима се уводи .срб домен у раније донете акте 

који регулишу питање регистрације и решавања спорова у вези националних домена. На овој 

седници је потврђен Финансијски план за 2012. годину и донет План и програм рада за 2012. 

годину. 
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Финансије 
 

У току 2011. године није постојао посебан сектор за финансије, већ је све послове из ове 

области обављао Менаџер финансија, директно одговоран директору. 

Решењем АПР од 26.07.2011. године седиште Фондације РНИДС је промењено са Бул. Краља 

Александра 73 на Жоржа Клемансоа 18а/I, а уједно је извршено и усклађивање аката са 

Законом о задужбинама и фондацијама. 

Ово је произвело додатно ангажовање Менаџера финансија због промене печата, депонованих 

картона и уговора код банака, обавештавања пословних партнера, одјављивање код ПУ 

општине Врачар и пријављивање код ПУ општине Стари град, уз прибављање и достављање 

обимне документације према захтеву ПУ. 

Код Фонда ПИО је због промене општине било неопходно извршити одјаву запослених са старе 

општине на нову због евидентирања пореза и доприноса запослених на општини Стари град, а 

то се односило и на уговоре о делу и ауторске уговоре. 

У децембру 2011. године је због промене начина планирања на основу токова готовине и 

увођења дневне евиденције прилива и одлива дошло до даљег додатног ангажовања 

Менаџера финансија, мимо редовних послова. Осим измене финансијског плана, за шта је 

поред запослених у канцеларији додатно ангажован и књиговођа по уговору о делу, обезбеђен 

је низ додатних извештаја ради прецизнијег и редовнијег извештавања Управног одбора. Ови 

извештаји су достављани на сваких 15 дана са прецизном евиденцијом прилива и одлива. 

Додатни посао у области финансија представљала је и новостворена обавеза достављања 

месечног извештаја Министарству културе, медија и информационог друштва. 

Купци 
 

У 2011. години примљено је 82.923.329 динара на конто аванса за домене, од чега на 10 

највећих купаца, приказаних у доњој табели, отпада 84,4%. 

LOOPIA DOO 17.416.800 
ЕУНЕТ ДОО 15.104.000 
ОРИОН ТЕЛЕКОМ 10.776.000 
CRI DOMAINS 8.214.630 
ВЕРАТ ДОО 5.964.000 
БЕОТЕЛНЕТ - ИСП ДОО 3.290.000 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 2.950.000 
NINET COMPANY doo 2.418.200 
STANCO doo 1.970.600 
АБСОЛУТ ОК 1.900.000 
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Добављачи и спољни сарадници 
 

У 2011. години Фондација је сарађивала са укупно 200 добављача којима је исплаћено 
39.735.478 динара, од чега на 10 највећих добављача, приказаних у доњој табели, отпада око 
50% исплата. 
  

Ocean Atlantic Dorcol doo 8.410.981 
COMING COMPUTER ENGINEERING DOO 2.760.643 
IT BIZ SOLUTIONS 2.544.367 
JUMBO TRAVEL 1.406.563 
АГИТПРОП маркетинг агенциjа 1.011.562 
KLIMATIZACIJA DOO 938.414 
INTELLIGENT BUILDING CONTROL DOO 865.200 
БЛИНК МАРКЕТИНГ АГЕНЦИJА 809.848 
МРЕЖНИ СИСТЕМИ 803.207 
LSC CONSULTING 750.009 

  
Ако изузмемо добављаче у вези набавке и опремања пословног простора, на 10 највећих 
добављача отпада око 25% исплата, што је приказано у доњој табели. 
 

COMING COMPUTER ENGINEERING DOO 2.760.643 
IT BIZ SOLUTIONS 2.544.367 
JUMBO TRAVEL 1.406.563 
АГИТПРОП mаркетинг агенциjа 1.011.562 
БЛИНК МАРКЕТИНГ АГЕНЦИJА 809.848 
МРЕŽНИ СИСТЕМИ 803.207 
ЕНУМЕРО доо 721.719 
ТЕЛЕФОНСЕРВИС 669.143 
ЕТФ Београд 644.923 
АБСОЛУТ ОК 631.784 
S&T SERBIA DOO 591.381 

 
По уговорима о делу и ауторским уговорима (без накнаде за рад у Управном одбору) 
исплаћено је 5.358.644 динара, од тога у категориjи 5 финансиjског плана за 2011. за потребе 
маркетинга 1.164.161 динара, а у категориjи 2 Трошкови функциjа РНИДС-а 4.194.483 динара. 
 

Службена путовања 
 
У току 2011. године на службена путовања у иностранство потрошено је 4.744.646 динара што 
је за око 25% мање од планираног. У Европу је путовало 27 особа на 13 дестинација, а даље 
(Сингапур, САД, Канада) 9 особа. Трошкове пута за по једног путника за Сингапур и САД сносио 
је ICANN. 
 
На путовања у земљи је утрошено 471.907 динара, од чега је 330.120 динара, или oko 70%, била 
накнада члановима за долазак на седницу скупштине (конференциjе). 
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Стање ликвидности и солвентности 
 

У току целе 2011. године стање ликвидности и солвентности је било изузетно добро, и у 

апсолутним мерилима и у поређењу са претходном годином. Ликвидност I степена је порасла 

са 0,03 у 2010. години на 0,13 у 2011. години, II степена са 0,73 на 0,84, а III степена са 0,74 на 

0,89, док је рацио краткорочне задужености пао са 43% на 41% 

Нето обртни фонд, тј. његова структура је приказан(а) на доњем графикону.  

 

Стање финансијских средстава (укупно динари и евро) по кварталима, прерачунато у динаре и 

евре по курсу на дан рачунања је дато у доњој табели: 

Датум Динари Евро 

01.01.2011. 20.095.457 190.481  

31.03.2011. 23.060.142 222.598 

30.06.2011. 28.141.242 274.647 

30.09.2011. 34.915.592 345.107 

31.12.2011. 35.259.973 336.961 

 

Поред овога, Фондација поседује и обвезнице старе девизне штедње са доспећем 2014. и 2016. 

у номиналној вредности од 41.751 евра. 

Биланс успеха 
 

Пословање у 2011. години је окарактерисано повећањем прихода од продаје, смањењем 

пословних расхода и падом нето резултата у односу на претходне године (у хиљадама динара): 
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Позиција 2009 2010 2011 

Пословни приходи 55.863 60.036 68.729 

Директни расходи 460 458 862 

Бруто резултат  55.403 59.578 67.867 

Трошкови зарада 19.091 27.252 33.268 

Остали пословни расходи 10.134 23.315 18.859 

Пословни резултат пре амортизације (EBIТDA) 26.178 9.011 15.740 

Амортизација 1.720 2.419 6.186 

Пословни резултат (EBIТ) 24.458 6.592 9.554 

Финансијски резултат 7.380 6.060 1.084 

Остали резултат -441 -147 -582 

Резултат пре опорезивања (ЕВТ) 31.397 12.505 10.056 

Порез на добит 3.148 1.384 1.131 

Нето резултат (ЕАТ) 28.249 11.121 8.925 

 
 
 

 
 

 
 

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Пад нето добити је био условљен великом амортизацијом, па је корисније посматрати 
пословни резултат пре амортизације (EBITDA), који показује опоравак у односу на 2010. годину. 
 
Побољшање пословног резултата треба, међутим, посматрати и кроз чињеницу да ни један од 
кључних задатака зацртаних у „правцима развоја“ и финансијском плану није остварен (нови 
софтвер за регистрацију домена, IPv6, DNSSEC, систем за управљање документима, итд.), а да је 
план за маркетинг испуњен са свега око 50%, па је добар пословни резултат пре свега резултат 
неиспуњавања задатака и нетрошења планираних средстава. 
 
Нагомилавање готовине је, истина, довело до повећања показатеља ликвидности и 
солвентности, али је оно негативно утицало на главне показатеље пословне активности, што је 
приказано у доњој табели. 
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Показатељ 2010 2011 

Стопа приноса на сопствена средства (РОЕ) = стопа приноса на 
пословна средства (РОА) x мултипликатор сопствених средстава 

22,62% 15,08% 

Стопа приноса на пословна средства (РОА) = стопа нето добитка x  
коефициент обрта укупне имовине 

12,48% 8,76% 

Стопа нето добитка = нето резултат (ЕАТ) / пословни приходи 18,52% 12,99% 

Коефициjент обрта фиксне имовине = пословни приходи / просечна 
стална имовина 

1,72 1,02 

Коефициjент обрта сопственог капитала = пословни приходи / 
просечан сопствени капитал 

1,22 1,16 

 

Извршење планова за 2011. годину 
 

Испуњење финасијског плана за 2011. годину 
 

Систем праћења остварења финансијског плана у 2011. години је био поверен књиговодственој 
агенцији. Код сваког књижења Менаџер финансија би на књиговодственој исправи означавао и 
шифру из Финансијског плана за 2011. годину, а агенција је код уписа у књиговодствени 
софтвер уписивала и шифру. 
 
На основу извештаја књиговодствене агенције, остварење Финансијског плана за 2011. годину 
је дато у доњој табели. 
 
Шифрa Финaнсиjски плaн зa 2011. гoдину Плaнирaнo Извршeнo % 

1 Прихoди    

1.1 oбнoвa дoмeнa 41.610.002,40 38.449.008,31 92,40% 

1.2 нoви .рс дoмeни 0,00   

1.3 нoви .цo.рс дoмeни 0,00   

1.4 нoви .eду.рс дoмeни 0,00   

1.5 нoви .oрг.рс дoмeни 0,00   

1.6 нoви.ин.рс дoмeни 0,00   

1.7 Aрбитрaжa 0,00   

1.8 члaнaринa 576.000,00 466.000,00 80,90% 

1.9 Прихoд нaплaћeн у прeтхoднoм 
пeриoду 

29.500.000,00 29.454.366,66 99,85% 

 Укупaн прихoд oд услугa 71.686.002,40 68.481.374,97 95,53% 

 Укупaн прихoд зa нaрeдни пeриoд (нe 
улaзи у збир зa 2011) 

0,00 32.099.891,69  

1.10 Oстaли пoслoвни прихoд  300.000,00 247.995,23 82,67% 

 Укупнo нeтo прихoд 71.986.002,40 68.729.370,20 95,48% 

     

2 Tрoшкoви функциja РНИДСa    

2.1 Члaнaринa ICANN 45.000,00 0,00 0,00% 

2.2 Члaнaринa CENTR 287.500,00 247.821,75 86,20% 

2.3 IDN дoмeн прoцeдурa 1.500.000,00 1.248.588,93 83,24% 

 IDN start up, сoфтвeр итд 1.150.000,00 0,00 0,00% 

2.4 Кoнфeрeнциje ICANNa и CENTRe и 
сaрaдњa сa другим рeгистримa 

6.658.500,00 4.979.267,89 74,78% 
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Шифрa Финaнсиjски плaн зa 2011. гoдину Плaнирaнo Извршeнo % 

2.5 ИВ Кoнфeрeнциja рeгистaрa и 
рeгистрaрa цeнтрaлнe и истoчнe Eврoпe 

1.000.000,00 483.223,09 48,32% 

2.6 Кoнфeрeнциja Дaн дoмeнa 500.000,00 829.760,47 165,95% 

2.7 Спoљни сaрaдници  1.800.000,00 3.166.149,25 175,90% 

2.8 Унaпрeдjeњa  DMS. Ticketing, DNSSEC, 
web сajт 

3.000.000,00 476.060,57 15,87% 

2.9 Teхничкa пoдршкa 3.600.000,00 4.677.749,86 129,94% 

2.10 Интeрнeт услугe и линкoви 720.000,00 564.842,21 78,45% 

2.11 Скупштинa 1.100.000,00 1.756.363,47 159,67% 

2.12 Упрaвни oдбoр 4.620.000,00 3.854.104,94 83,42% 

2.13 Књигoвoдствeнa aгeнциja и рeвизиja 888.000,00 814.424,35 91,71% 

2.14 Прaвнe услугe 1.000.000,00 234.651,00 23,47% 

2.15 Aрбитрaжa 0,00 0,00  

2.16 Oстaли трoшкoви 480.000,00 271.751,18 56,61% 

 Укупни трoшкoви 29.777.000,00 23.604.758,96 79,27% 

     

3 Maргинa  42.209.002,40 45.124.611,24 106,91% 

 Maргинa     

     

4 Oпeрaтивни Tрoшкoви     

4.1 Зaкупнинa прoстoрa 450.000,00 243.294,00 54,07% 

4.2 Грaђeвинскo зeмљиштe 600.000,00 0,00 0,00% 

4.3 Teлeфoнски рaчуни  300.000,00 200.448,86 66,82% 

4.4 Maтeриjaлни трoшкoви  300.000,00 236.039,97 78,68% 

4.5 Oпрeмaњe прoстoрa 2.500.000,00 72.639,00 2,91% 

4.6 Струja, вoдa, фaсaдa, … 480.000,00 349.845,31 72,88% 

4.7 Aдaптaциje и oдржaвaњe 240.000,00 298.691,48 124,45% 

4.8 Путoвaњa, oбукa 360.000,00 154.516,29 42,92% 

4.9 Рeпрeзeнтaциja 720.000,00 356.061,60 49,45% 

4.10 Tрoшкoви прeвoзa 240.000,00 107.687,98 44,87% 

4.11 Лизинг вoзилa 600.000,00 216.101,04 36,02% 

4.12 Гoривo, oдржaвaњe 180.000,00 146.695,84 81,50% 

4.13 Oстaли трoшкoви (Taксe+..) 480.000,00 386.191,57 80,46% 

 Укупнo oпeрaтивни трoшкoви  7.450.000,00 2.768.212,94 37,16% 

     

     

5 Maркeтинг 12.600.000,00 8.164.030,95 64,79% 

5.1 Интeрнa дoгaђaњa  0,00  

5.2 Рeгистри 4.000.000,00 1.023.910,04 25,60% 

5.3 ПР aктивнoсти 1.600.000,00 1.992.518,99 124,53% 

5.4 Eкстeрнa дoгaђaњa 4.000.000,00 3.827.080,11 95,68% 

5.5 Дoнaтoрски и зajeднички прojeкти сa 
другим институциjaмa 

3.000.000,00 1.320.521,81 44,02% 

     

     

6 Плaтe    

6.1 Укупнo плaтe Брутo И  14.400.000,00 16.158.243,00 112,21% 

6.2 Пoрeзи и дoпринoси нa тeрeт пoслoд. 2.304.000,00 2.276.668,00 98,81% 

6.3 Прeвoз, oтпрeмнинe, oсигурaњe... 288.000,00 295.413,30 102,57% 

 Плaтe укупнo  16.992.000,00 18.730.324,30 110,23% 

     

     

 Укупнo Tрoшкoви  66.819.000,00 53.267.327,15 79,72% 

     

 Дoбит прe oдбиjaњa aмoртизaциje и 5.167.002,40 15.462.043,05 299,25% 
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Шифрa Финaнсиjски плaн зa 2011. гoдину Плaнирaнo Извршeнo % 

пoрeзa нa дoбит 

 EBITDA % oд прихoдa    

     

7.1 Aмoртизaциja 6.000.000,00 6.186.375,12 103,11% 

     

7.2 Финaнсиjски прихoди  1.200.000,00 2.049.485,08 170,79% 

7.3 Финaнсиjски  рaсхoди 90.000,00 907.210,60 1008,01% 

     

     

     

7.4 Oстaли прихoди  20.400,00  

7.5 Oстaли рaсхoди  382.217,15  

     

 Дoбит 277.002,40 10.056.125,26 3630,34% 

 Пoрeз нa дoбит 27.700,24 131.501,63 474,73% 

 Нeтo дoбит 249.302,16 8.924.623,63 3579,84% 

 
Овакав начин вођења евиденције о остварењу Финансијског плана у многоме зависи од 

прецизности стављања одређеног трошка на одређену шифру плана у канцеларији, пре 

достављања књиговођи. У току 2011. године та прецизност није била задовољавајућа, што се 

види из примера утрошка средстава за организацију Дана Интернет домена Србије 2011. 

Наиме, планиран је трошак од 500.000 динара, а према горњем извештају је утрошено 

(односно стављено на шифру 2.6) укупно 829.760 динара. Међутим, стварно је утрошено за 

организацију овог скупа око 1.404.035 динара, што се види из приложене табеле коју је 

саставила агенција ангажована за помоћ у организацији ДИДС 2011. Табела је оригинално 

израђена у еврима, по курсу 104 динара за евро. 

 

No. Opis Količina
Jed. Cena

Neto EUR PDV 18% Bruto EUR

Organizacija

1 Ketering - Lazarević Slano miks posluženje - 1700,00 150 6,60 990,00 178,20 1.168,20

2 Kafe pauze I i II kafa + gazinrana/negazirana voda (bife PKS) 130 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Piće za vreme koktela bezalkoholna gazirana i negazirana pića 150 0,98 146,40 26,35 172,75

4 Organizacija hrane prevoz, postavka, 4 konobara 1 0 0,00 0,00 0,00

5 Hostese Za registracionim pultom 6 25 150,00 0,00 150,00

6 Iznajmljivanje bar kod čitača za registraciju 2 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Tehnika
1 projektor (3500ansi), 2 prevodioca,  1 tehničko lice 1 772,064

772,06 138,97 911,04

Branding

8 Roll up baneri 3 postojeća + 2 nova 2 26,51 53,01 9,54 62,55

9 Zastavice + stalci 5 postojećih + 5 novih (kuncsdruck) 1 2,64 2,64 0,48 3,12

10 Plakati za hol PKS 6 7,55 45,30 8,15 53,45

Pokloni

11 Torba konferencijska laptop torba + štampa 4/0 300 8,33 2.499,00 449,82 2.948,82

12 ID holder + tračica + agenda Name tag i agenda u holderu sa tračicom 360 4,90 1.764,00 317,52 2.081,52

13 Olovka za učesnike konferencije i novinare 250 0,29 72,98 13,14 86,11

14 Blok 14,5  x 17 cm, 70 listova, spirala 300 1,40 420,00 75,60 495,60

Žurka

15 Posluženje za žurku hrana 90 4,89 440,10 79,22 519,32

16 Torta 10 kg u obliku slova RS + dostava 1 100,00 100,00 18,00 118,00

17 Koktel majstori
bezlkoholna i alkoholna pića, 3 vrste koktela + 2 barmena 1 882,08

882,08 158,77 1.040,85

18 Hostese na ulazu/garderobi 2 25,00 50,00 0,00 50,00

Ostalo

19 Organizacioni odbor Troškovi angažmana + Ivan dizajn 3 330,00 990,00 396,00 1.386,00

20 Izrada web stranice
web dizajn + programiranje + implementacija softera za 

prijave 1 450,00
450,00 81,00 531,00

21 Izrada promotivnog videa 3-4 minuta - snimanje, montaža, animacija 0 1.020,00 0,00 0,00 0,00

22 Streaming Snimanje i direktan prenos na dve web lokacije 1 450,00 450,00 81,00 531,00

23 Fotograf Igor Srdanović 1 200,00 200,00 36,00 236,00

24 Trošak agencije Blink 1 755,00 755,00 135,90 890,90

25 Taksi prevoz gostiju iz inostranstva 1 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Trošak večere Reka 0 0,00 0,00 0,00

27 Ostali troškovi po specifikaciji materijalnih troškova 1 54,33 54,33 9,78 64,11

GRAND TOTAL (EUR) 11.286,90 2.213,44 13.500,34
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Остварење циљева из табеле „правци развоја“ 
 

Као што је напоменуто у уводу, Управни одбор није донео свој План и програм рада за 2011. 

годину. Међутим, у Excel табели за припрему Финансијског плана за 2011. годину постоје 

„правци развоја“ у 2011. години па се оцена успешности рада у 2011. години може донети на 

основу степена испуњености задатака из те табеле, која је дата доле. 

 

Oблaст Teмa Испуњeнo 

Оснoвнa функциja рeгистрaциje 
дoмeнa 

Рeструктуирaњe рaчунaрскe мрeжe нa примaрнoj и сeкундaрнoj 
лoкaциjи и пoдeлa нa jaвни и привaтни дeo  

Не 

Изрaдa дoкумeнтaциje зa RsReg и Web сeрвисe Не 

Имплeмeнтaциja нoвих тeхнoлoгиja : BIND10, DNSSEC, IPv6 Не 

Рaзвoj aпликaциje зa рeгистрaциjу ћириличкoг дoмeнa Да 

Изрaдa и тeстирaњe плaнoвa зa рeдoвнe и нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje 

Не 

Увoђeњe ISO27001 стaндaрдa зa зaштиту пoдaтaкa Не 

Ширeњe мрeжe сeкундaрних ДНС сeрвeрa Не 

Рaзвoj функциja oд знaчaja зa 
рeгистрaнтe 

Увoђeњe рeгистрaциje ћириличкoг дoмeнa Да 

Увoђeњe ИДНa зa нaрoднoсти у Србиjи Не 

Aнaлизирaти стeпeн зaштитe пoдaтaкa при њихoвoj измeни Не 

Oсмислити сeрвисe зa прeтрaживaњe пoдaтaкa из бaзe и 
крeирaњe извeштaja кojи би сe нaплaћивaли 

Не 

Пoнудити бeсплaтнe jaвнe тeхничкe сeрвисe зa рeгистрaнтe и oн 
линe упутствa зa пojeдинe сeрвисe 

Не 

Рaзвoj функциja oд интeрeсa зa 
рaд oвлaшћeних рeгистaрa 

Изрaдa пoртaлa зa oвлaшћeнe рeгистрe Не 

Зajeднички рaд нa унaпрeђeњу функциja aпликaциje зa 
рeгистрaциjу дoмeнa 

Не 

Прoмoтивнe aкциje у сaрaдњи сa рeгистримa Не 

Рaзвoj нeзaвиснoг сeрвисa o зaузeтoсти рс и срб дoмeнa Не 

Оргaнизaциja рeдoвних пoлугoдишњих скупoвa Не 

Рeгулaтoрнa aктивнoст Унaпрeђeњe рeшaвaњa дoмeнских спoрoвa Да 

Утврђивaњe прoцeдурe зa рeшaвaњe притужби нa рaд рeгистрa Да 

Успoстaвљaњe рaдних тeлa зa рeшaвaњe нeпрaвилнoсти у рaду 
oвлaшћeних рeгистaрa и рeгистрaнaтa  

Да 

Усклaђивaњe aкaтa сa aктуeлним прoмeнaмa Зaкoнa o фoндoвимa 
и удружeњимa 

Да 

Дeфинисaњe прoцeсa дeлeгaциje дoмeнa другoг нивoa и 
oпeрaциoнaлизaциja  у тeхничкoм, прaвнoм и цeнoвнoм пoглeду 

Не 

Оргaнизaциja гoдишњeг скупa пoсвeћeнoг Интeрнeт прaву Не 

Сaрaдњa сa  другим институциjaмa 
друштвa 

Пoкрeтaњe инициjaтивe зa фoрмирaњe ЦEРTa Не 

Дeфинисaњe критичнe ИT инфрaструктурe oд нaциoнaлнoг знaчaja Не 

Сaрaдњa сa прaвoсуђeм и учeшћe у крeирaњу будућe рeгулaтивe у 
ИT oблaсти 

Не 

Сaрaдњa сa другим ИT удружeњимa и нeвлaдиним 
oргaнизaциjaмa 

Да 

Пoвeзивaњe сa другим бaзaмa пoдaтaкa рaди вeћe пoуздaнoсти  и 
тaчнoсти пoдaтaкa 

Не 

Пoдршкa и пoпулaризaциja примeнe дигитaлних сeртификaтa Да 

Сaрaдњa сa фaкултeтимa  Да 

Пoзициoнирaњe у jaвнoсти Обрaзoвaњe рeгистрaнaтa Не 

Суфинaнсирaњe нoвих Интeрнeт сeрвисa - рaзрaдa Не 

Дeфинисaњe прojeкaтa oд знaчaja зa Интeрнeт зajeдницу и 
зajeдничкa рeaлизaциja сa другим прeдузeћимa и oргaнизaциjaмa 

Да 
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Oблaст Teмa Испуњeнo 

Пoвeћaњe сaдржaja нa Интeрнeт прeзeнтaциjи РНИДСa  
eдукaтивнoг кaрaктeрa 

Да 

Увoђeњe тицкeтинг  систeмa и систeмa упрaвљaњa дoкумeнтимa  Не 

Maркeтинг aктивнoсти Рaд нa пoвeћaњу брoja oвлaшћeних рeгистaрa Да 

Истрaживaњa и aнaлизa дoбиjeних рeзултaтa зa прaвилнo 
усмeрaвaњe будућих aктивнoсти РНИДСa 

Не 

Суфинaнсирaњe мaркeтинг aктивнoсти oвлaшћeних рeгистaрa Не 

Спoнзoрствo ИT дoгaђaja oкрeнутих Интeрнeт зajeдници Да 

Пoпулaризaциja Интeрнeт тeхнoлoгиja кoд млaђих кaтeгoриja и 
њихoвo тeхничкo oписмeњaвaњe 

Не 

Сaрaдњa сa мeђунaрoдним 
институциjaмa 

ICANN, CENTR, RIPE, WIPO, IGF Да 

Интeгрaциja у рaднe групe  Да 

Нaступи нa скупoвимa и прeзeнтaциja нaших aктивнoсти Да 

Билaтeрaлнa сaрaдњa сa пojeдиним рeгистримa и рaзмeнa 
искустaвa 

Да 

Финaнсиje Ствaрaњe мaтeриjaлних рeзeрви зa нeсмeтaн гoдишњи буџeт 
oснoвних функциja РНИДСa 

Да 

Рaзрaдa плaнa и динaмикe кoришћeњa срeдстaвa из гoдишњeг 
финaнсиjскoг плaнa 

Не 

Унaпрeђeњe изрaдe плaнoвa нa трoгoдишњeм нивoу Не 

Изрaдa плaнa и динaмикe oбнoвe хaрдвeрa и сoфтвeрa и 
oбeзбeђeњa мaтeриjaлних срeдстaвa 

Не 

Интeрнa oргaнизaциja 
кaнцeлaриje 

Опрeмaњe прoстoрa инфрaструктурoм и тeхничким пoмaгaлимa Да 

Обнoвa рaчунaрскe и бирoтeхничкe oпрeмe   Да 

Рaзрaдa систeмa извeштaвaњa и интeрнe кoмуникaциje Не 

Оргaнизaциja РНИДСa Aнимирaње интeрeсних групa зa укључивaњe у члaнствo и рaд 
РНИДСa 

Да 

Рaвнoпрaвнo зaступaњe интeрeсa свих члaнoвa Интeрнeт 
зajeдницe 

Не 

Фoрмирaњe кoнтрoлних функциja рaдa РНИДСa Не 

 

Анализом горње табеле се може закључити да су циљеви у потпуности остварени једино у 

области сарадње са међународним институцијама, а већином у области регулаторне 

активности и интерне организације канцеларије.  

Осим успешне припреме за почетак регистрације ћириличног домена, ни један циљ из основне 

функције РНИДС-а, области развоја функција за регистранте и овлашћене регистре није 

реализован, а што се може видети и из степена испуњења финансијског плана. 

 

У Београду            в.д. директора 
5.априла, 2012. године 
 

          Бранислав Анђелић 
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