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Увод 

Први кватрал 2012. године био је изузетно успешан у свим активностима РНИДС. Сви циљеви 

Управног одбора за први квартал 2012. године су остварени, а постигнуто је и значајно 

повећање ефективности и ефикасности у раду канцеларије. 

У оквиру сектора ИКТ услуга, започети су или окончани послови који чекају већ неколико 

година: 

 наручена је документација за RsReg софтвер, 

 започета је припрема функционалних захтева за софтвер за регистрацију и донет 

детаљан акциони план који се испуњавао као што је и предвиђено, 

 окончане су набавке за мрежне заштитне уређаје и проширење дискова, 

 уведени су квалификовани сертификати и обезбеђен конференцијски софтвер, 

 уговорена је обука са шведским регистром за DNSSEC за овлашћене регистре. 

Ови задаци су извршени упркос негативној кадровској ситуацији: у првом кварталу извршни 

директор за ИКТ је напустио РНИДС (избор замене је још увек у току), координатор 

регистрације домена је отишао на дуже боловање, а систем администратор је имао тек месец 

дана искуства рада у РНИДС. 

Сви сервиси су били доступни 100% времена. 

У оквиру сектора за опште и правне послове такође је учињен велики напредак: 

 извршено је осигурање опреме у дата центрима ЕТФ и АбсолутОК, која до сада није 

била осигурана, 

 започет је процес побољшања корпортаивног управљања интерним снагама: 

o донети су правилници о плаћању и о доношењу одлука у управном одбору, 

o донети су систематизација радних места, правилник о раду, правилник о 

награђивању према резултатима рада, правилник о дисциплинској одговорности 

и израђени нови уговори о раду, 

 започет је рад са спољним консултантом и радном групом управног одбора на изради 

новог система корпоративног управљања који ће бити представљен Конференцији 

суоснивача у другом кварталу, 

 организован је систем чувања документације у електронском облику 

 започет је рад са ревизором на ванредној ревизији за 2011. годину 

Сектор развоја пословања је отпочео неколико иницијатива за повећање продаје домена и 

чланства: 

 осмишљен је иновативни пројекат за повећање продаје индивидуалних домена и 

започет рад на његовој реализацији у сарадњи са предузећем Телеком Србија; први 

резултати се очекују у четвртом кварталу 2012. године, 

 ангажована је маркетинг кућа са циљем промоције чланства у РНИДС, чији је задатак да 

анимира озбиљне привредне субјекте у земљи и објасни им важност њиховог учешћа у 

управљању националним ресурсом. 

Активности у медијима су биле изузетно успешне у поређенњу са 2011. годином. У првом 

кварталу 2012. године укупан број објава је био 459 у односу на 770 у току целе 2011. године 
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(40%) са вредношћу објава од 330.000 евра, у поређењу са 569.000 евра у целој 2011. години 

(42%). Ако се посматрају само електронски медији, присуство РНИДС у њима је било веће у 

првом кварталу 2012. године (50) него у целој 2011. години (29). 

Наша страница на Фејсбуку која се била усталила на око 500 пратилаца, стигла је до преко 

2.600 пратилаца. При том, reach (број особа које су виделе бар неки од садржаја на нашој 

страници) се попео на преко 6.000, а број људи који је имао неки вид интеракције са нашом 

страницом (likes, shares, comments, tags...) се попео на преко 2.200. 

Ови напори су се директно пресликали на повећање броја регистрованих домена, чији је раст у 

веома блиској корелацији са временом одржавања маркетинг кампања. 

Посебно треба истаћи да је конференција ДИДС 2012 организована са мање средстава него у 

2011 години, за готово исти број учесника, уз плаћање сале и технике која је у 2011. години 

била бесплатна, а да је при том имала далеко већу медијску покривеност и да је добила већу 

оцену успешности у анкети учесника. 

Највећи помаци су се догодили у сектору финансија. Уведена је процедура за плаћање тако 

да свака исплата захтева три потписа и три доказа: да је посао правно ваљан, да је извршен по 

уговору, и да постоји ставка за тај посао у финансијском плану. Додатно је уведена апликација 

„Проток новца“ у коју се уписује свака промена у приливима и одливима, по шифрама из 

Финансијског плана, тако да је могуће у било ком тренутку добити извештај о извршењу било 

које ставке Финансијског плана. У првом кварталу је било преко 300 исплата, које су све прошле 

кроз ову процедуру, а сви пратећи документи су придружени свакој исплати и похрањени у 

електронском формату. 

Услед битног повећања папирологије ово је додатно оптеретило менаџера финансија, али се 

очекује прелазак на електронску верзију процедуре већ у другом кварталу, чиме ће се повећати 

ефикасност рада у сектору. 

Најважније је, међутим, да је пословање РНИДС почело да се посматра кроз суштину његовог 

облика организовања: недобитне фондације. За разлику од привредних друштава задатак 

управљања РНИДС није безгранично повећање прихода и профитних маржи, већ њихово 

усклађивање на готово нултој профитној стопи, уз обезбеђивање несметаног одвијања основне 

функције. На овом циљу ће још доста морати да се ради, и у његовом остварењу унутар РНИДС 

и у едукацији суоснивача и јавности који нису навикли да се успех огледа у паду прихода и 

профита. 
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Сeктoр ИКT услугa 

Дoступнoст сeрвисa 

Toкoм првoг квaртaлa 2012. гoдинe није било неовлашћеног приступа системима, ниje дoшлo дo 

прeкидa рада сeрвисa и сви су били дoступни 100% 

Регистрација домена 

У jaнуaру je пoчeлa рeгистрaциja .срб дoмeнa. Oбaвљeнe су свe припрeмe и сви сeрвиси 

пуштeни у рaд oд 27. jaнуaрa. Припрeмe су пoдрaзумeвaлe прoмeну aпликaциje RsReg, прoмeну 

и усклaђивaњe свих дoкумeнaтa нa web сajту РНИДС, прoмeњeн WHOIS зa рaд сa ћириличним 

дoмeнимa, oбaвeштeни кoрисници o мoгућнoсти рeгистрaциje .срб дoмeнa и низ других 

aктивнoсти.  

У првoм квaртaлу je рeгистрoвaнo 3106 .срб дoмeнa. Toкoм сaмoг пoчeткa су сe jaвилa 3 

прoблeмa сa кoрисницимa при рeгистрaциjи aли су сви oдмaх oтклoњeни. Taкoђe сe пojaвилa 

вeрзиja Firefox са додатком кojи у пoтпунoсти пoдржaвa ћиричнe дoмeнe, a чиjи je дoдaтaк 

иницирaн из РНИДС. 

У првом кварталу примљен је 461 аванс и забележено 330 промена регистраната, 33 промена у 

називу регистранта и 114 захтева програмерима. Урађено је 733 трансфера домена. 

Извршен је и један ванредни посао сређивања 393 Вератова домена, а што је посао који се 

вуче од првог дана регистрације 10.03.2008., када су грешком софтвера на место регистранта 

уписани подаци о административном контакту. 

Раст регистрације броја .rs домена у првом кварталу је био планиран са 10%, а регистровано је 

2.749 домена више него у 2011. години (19.359), односно 22.108, што је чак 4% више од 

планираног раста. Ово је пре свега резултат повећаног броја регистрације нових домена у 

фебруару, као последица отварања .срб домена. 
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У марту је пад обнове регистрације постојећих домена био нешто изнад плана, али је то 

компензовано регистрацијом већег броја домена за слогане у политичкој кампањи странака. 

Ови домени се највероватније неће обнављати следећег марта, тако да се може очекивати још 

већи пад обнове у марту 2013. године. 

Софтвер за регистрацију домена 

Дугогодишњи неиспуњени захтеви овлашћених регистара су коначно почели да се решавају 

формирањем Радне групе за софтвер. По плану рада, РГ ће доставити своје захтеве за 

функционалношћу до краја маја, када ће се расписати јавни позив за пројектанта. До окончања 

овог процеса биће испоручена и комплетна документација за постојећи софтвер. 

На основу ова два улазна параметра (извештај радне групе и документација) предвиђа се да 

пројектант до септембра изради пројекат новог софтвера за регистрацију домена, а да се до 

краја октобра уради анализа могућности дораде постојећег софтвера према пројекту, односно 

усаглашеност комерцијално доступних софтвера захтевима пројекта, када би се расписао јавни 

позив за реализацију пројекта. 

У првом кварталу одржaнo je 3 сaстaнкa oвe рaднe групe, и нa њимa сe углaвнoм рaспрaвљaлo 

o нeкoликo кључних проблема (пoдaци влaсникa, мaтични брoj, укидaњe пaкeтa, web сeрвиси и 

укидaњe IPSec, прeбaцивaњe нaдлeжнoсти нa ОР o прoмeни влaсникa и сл.). 

Унaпрeђeњe хaрдвeрa  

У првoм квaртaлу окончана je нaбaвкa зa купoвину заштитних мрежних уређаја (firewall) кojимa 

би сe пoдиглa бeзбeднoст нa виши нивo кaкo нa лoкaциjaмa гдe сe нaлaзe сeрвeри тaкo и у 

сaмoj кaнцeлaриjи. Такође је окончана набавка додатног капацитета за похрањивање података 

на серверима у дата центрима. 

Дoдaтe су нове линиje фикснe тeлeфoниje, тако да сада више од два корисника може да 

контактира РНИДС истовремено, a склопљен је и изузетно повољан уговор са МТ:С 

посредством Привредне коморе Београда, чиме су битно смањени трошкови мобилних 

комуникација. 

Нaбaвљeни су и дoдaтни IP тeлeфoнски урeђajи и нoви рачунари за новозапослене раднике, 

као и дoдaтни микрoфoни за потребе састанака Управног одбора и радних група. 

Квaлификoвaни eлeктрoнски сeртификaти 

У jaнуaру сe пoчeлo сa дистрибуциjoм eлeктрoнских сeртификaтa зa OР и члaнoвe 

Кoнфeрeнциje. У jaнуaру je билo нajвишe пoдигнутих сeртификaтa, aли тoкoм нaрeднa двa 

мeсeцa сe мaњe људи oдaзвaлo зaхтeву дa пoшaљe пoтрeбнe пoдaткe зa сeртификaт.  

Пoштo je прoдужeн рoк дo кoг мoжeмo дa приjaвимo кoрисникe зa сeртификaтe, нaстaвилo сe сa 

дистрибуциjoм и крajeм мaртa сe интeнзивирao брoj издaтих нoвих сeртификaтa. 

Динамика преузимања сертификата, међутим, није задовољавајућа и не омогућује планирање 

одржавања електронских седница Конференције суоснивача. Додатни проблем је што поједини 

суоснивачи желе да промене овлашћеног представника. Пошто је РНИДС обезбедио по један 

сертификат о свом трошку, суоснивачи би сада требало да самостално обезбеде сертификате 

за будуће кориснике.  Динамика овог процеса је непредвидива, и треба размотрити могућност 

да РНИДС преузме и ову обавезу. 
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Услуга секундарних ДНС сервиса 

Успостављен контакт са компанијом NetNode и разматране опције за уговарање услуге 

секундарних ДНС сервиса за све домене РНИДС. Добијена је начелна понуда. Понуда је 

затражена од још две комапније које су способне да обезбеде услуге тог нивоа, али оне до сада 

нису доставиле своје понуде. 

Радионица за DNSSEC 

Договорено је одржавање радинице за DNSSEC. Трајаће два дана ( 17 и 18 мај ). Предавачи ће 

бити колеге из шведског регистра. Дo oвoг oвoг трeнуткa сe приjaвилo  8 кoрисникa a пoзивницe 

су пoслaтe нajпрe ОР, a зaтим и нa joш 15 aдрeсa бaнaкa и oргaнизaциja. 

Приоритетно пријављивање ОР истиче 15.априла, после чега ће се упутити јавни позив за 

учешће у обуци која је предвиђена за до 30 полазника. Обука је бесплатна за по једног 

представника ОР. 

Серверски сертификат за емаил сервис 

На сервер за електеронску пошту је постављен сертификат Поште. Убудуће Internet Explorer 

неће давати упозорење приликом приступа webmail услузи. 

ДИДС 2012 

Aнгaжoвaњe ИКT РНИДС у oргaнизaциjи ДИДС 2012 je билo у вишe рaзличитих oблaсти. 

Oргaнизoвaн je двoструки интeрнeт приступ у хoтeлу Moсквa дa би сe изoлoвaли кoрисници oд 

линкa кojи je кoришћeн зa дирeктни прeнoс дoгaђaja прeкo интeрнeтa. Oвaj дeo je прoшao бeз 

икaквих прoблeмa или пoтeшкoћa штo je вeћинa кoрисникa нeпoсрeднo пoтврдилa нa сaмoм 

дoгaђajу. 

Други дeo oдгoвoрнoсти je биo дa сe приjaвљeни пoсeтиoци сa сajтa прeкo MySQL бaзe прeбaцe 

у сoфтвeр зa слaњe пoзивницa и дa им сe пoшaљу пoзивницe нa електронске aдрeсe кao и дa сe 

oргaнизуje њихoвo приjaвљивaњe у исти сoфтвeр нa сaмoм мeсту дoгaђaja. 

Пoмoћни сoфтвeр 

Увeдeнo je нeкoликo дoдaтних сoфтвeрских рeшeњa дa сe унaпрeди рaд Кaнцeлaриje РНИДС. 

Нajпрe сoфтвeр за праћење приговора и предлога у раду TiCat4 (ticketing ) кojи je ушao у 

зaвршну фaзу имплeмeнтaциje нaкoн испрaвљaњa грeшaкa. Зaтим, PowerPivot зa стaтистичку 

унaкрсну aнaлизу пoдaтaкa дoбиjeних сa SQL сeрвeрa a вeзaних зa дoмeнe и рeгистрaнтe.  

Пoслoви у кaнцeлaриjи 

Пoчeлa je припрeмa зa прeбaцивaњe нa дoмeн rnids.rs. Прeбaцивaњe ћe пoчeти у трeнутку кaдa 

сe инстaлирa firewall у кaнцeлaриjи. Нa сaмoм дoмeн кoнтрoлeру je вeћ свe урaђeнo, тaкoђe 

рaди сe днeвнa рeдoвнa aнaлизa свих сeрвисa и сeрвeрa крoз Nagios сoфтвeр, a пoчeлo сe и сa 

инстaлaциjoм нoвe вeрзиje Office сoфтвeрa кoрисницимa, нajпрe кoмe je пoтрeбнo a дaљe ћe 

бити инстaлирaн свимa. Прeглeдaн je и припрeмљeн и сeрвeр кojи сe нaлaзи у прoстoриjaмa 

РНИДС (file server и сeрвeр зa финaнсиjски сoфтвeр). Припрeмљeни су услoви зa нoве кoлeге и 

нaпрaвљeнa прeсeљeњa рaчунaрa и пoртoвa нa PoE свичу, кojи je плaнирaнo дaљe дa сe 

рaстeрeти. 
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Сектор за опште и правне послове 

Општи правни послови 

За потребе реализације конференције ДИДС 2012, припремљени су уговори о ангажовању 

фирми које су пружиле организациону подршку догађају, као и услуге ПР. Састављени су 

уговори о делу којима су регулисана права и обавезе чланова организационог одбора.  

Упућен је одговор Привредном суду у вези домена nk2.rs ради појашњења одређених питања у 

вези домена уопште и постављања садржаја на вебу. Обзиром да судија у предмету није 

најбоље разумела први допис због непознавања материје интернет домена, а на захтев 

адвоката туженог достављена је допуна одговора са нешто сликовитијим објашњењем и 

Општим условима о регистрацији .rs домена у прилогу. 

За потребе ванредне ревизије пословања за 2011. године ангажован је ревизор који обавља 

послове редовне годишње ревизије. Део документације је достављен ревизору електронским 

путем док ће преостали део ревизор прегледати у просторијама РНИДС. 

Урађена је редакција и допуна предлога одлуке о електронским адресама и листама органа 

РНИДС и предлог је разматран на више седница УО, али се УО још увек није изјаснио о овом 

документу. 

У вези унапређења корпоративног управљања и израде новог Статута прикупљени су Статути и 

друге информације регистара у вези организационе структуре. Учествовано је на више 

састанака  радне групе за статутарна питања уз присуство ангажованог консултанта. 

Састављен је први нацрт Статута и достављен консултанту. У сарадњи са CENTR 

секретаријатом извршена редакција анкете у везу корпоративног управљања  коју су саставили 

консултанти КПМГ и објављена на CENTR сајту. 

Састављен и потписан уговор са IT biz у вези куповине документације за rsreg апликацију. 

Обустављена је пракса уговорања у девизама и примпремљeни анекси са већином уговарача у 

динарском износу. 

Започет је поступак повраћаја службеног возила  које РНИДС користи по основу лизинга. 

РНИДС је пронашао заинтересовану фирму која би преузела возило на лизинг, чиме РНИДС не 

би био на губитку од 3.700 евра који је дат на име депозита. Нови закупац плаћа депозит и 

улази у уговорни однос, а депозит банка враћа се РНИДС. 

Радни односи 

У првом кварталу 2012. годину било је бројних активности на пољу радних односа. Флуктуација 

запослених у овом кварталу је била већа него у целој претходној години, те је и број докумената 

и активности које прати ова кретања био већи него у целој протеклог години. У значајније 

активности спадају: 

 Састављање нових уговора о раду за све запослене у РНИДС 

 Редакција Правилника о раду 

 Редакција Правилника о оцењивању рада запослених по основу резултата рада 

 Учешће у комисији за селекцију кандидата за извршног директора за финансије и 

припрема неопходне документације у вези конкурса 

 Припрема уговора о раду за извршног директора за финансије 

 Припрема документације у вези раскида уговора о раду извршног директора за ИКТ 

услуге 
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 Припрема документације за конкурс за избор извршног директора за ИКТ услуге 

 Припрема одлуке са формуларима за оцењивања запослених сходно Правилнику о 

оцењивању рада запослених по основу резултата рада 

 Састављање нацрта Правилника о дисциплинској одговорности запослених у РНИДС, 

који је усвојио Управни одбор на седници од 28. марта 2012 

 Спроведена измена пријаве вд директора у дирекцији фонда ПИО, тако да фонд ПИО 

сада исправно третира Уговор са вд директором као менаџерски Уговор  

 Састављен Уговор о раду са Стефаном Ковачем, који ће мењати Зорана Вигњевића док 

је на боловању 

 По захтеву Горана Миланковића, извршена је комисијска провера и уништавање 

његових личних података, који нису неопходни ради архиве 

4ПИ 

У циљу прецизирања процедуре поступка извештавања састављена је одлука о поступку оцене 

реализације пројеката 4ПИ коју је донео председник комисије за оцену реализације пројеката 

4ПИ. Одлуком су прецизирана задужења чланова комисије и поступак утврђивања степена 

реализације пројекта. 

Састављен је модел формулара извештаја за подржане пројекте у оквиру 4ПИ 

У фебруару је започета исплата преосталих средстава за финансирање пројеката, те је 

припремљена потребна документација за исплату средстава 

Послови обављени за потребе УО и Конференције суоснивача 

Управни одбор 

У овом кварталу одржано је 8 седница УО, на којима је донето 26 одлука и других аката.  

Донети су акти у вези почетка регистрације .срб домена која је започела 27. јануара. Донет је 

сет Правилника који додатно регулише радне односе, у то: Правилник о раду, Правилник о 

оцењивању рада запослених по основу резултата и Правилник о дисциплинској одговорности. 

Формиране су радне групе за унапређење софтвера и измену Статута. Одлучено је да се 

спроведе додатна ревизија пословања у 2011. години.  

Усвојен је ребаланс Финансијског плана за 2012. и предложена измена Плана и програма рада 

за 2012. годину, након чега је заказана ванредна седница Конференције суоснивача. Расписан 

је конкурс за директора РНИДС. 

Конференција суоснивача 

Конференција суоснивача је имала једну седницу у овом тромесечју, која је одржана 24. марта 

2012. године, те су за те потребе припремљени документи у вези сазивања седнице, 

учествовано је на седници и састављени су записник са седнице и обрађене одлуке. 

Конференција је на тој седници потврдила Финансијски план за 2012. годину и донела измене и 

допуне Плана и програма рада за 2012. годину. 

Међународна сарадња 

У овом кварталу сектор је учествовао на једном међународном скупу, CENTR legal који се 

одржао 28. фебруара. Веома посећен скуп, одржан је у универзитетском граду Левен у Белгији. 

Домаћим скупа је био Dns.be – Белгија. 
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На овом скупу разговарано је са представницима других регистара у вези организационе 

структуре и искуствима у корпоративном управљању. Највећи део времена разговарано је са 

представницима канадског и немачког регистра који су већ доставили значајан део корисних 

информација и исказали вољу да и у наредним корацима креирања концепта корпоративном 

управљања у РНИДС саветодавно допринесу, колико год им време и знање о одређеном 

питању дозвољава. О овим питањима разговарано је и са представником холандског регистра, 

међутим њихов модел у знатној мери одступа од концепта који постоји у РНИДС.    

Са Wim Degezelle из CENTR је разговарано о предлогу анкете о организационој структури и 

искуствима у корпоративном управљању других регистара. Wim је дао сугестије у ком смислу 

изменити анкету како би што већи број чланова CENTR одговорио на анкету. Након одржаног 

скупа усаглашена је верзија актете која је објављена на CENTR сајту и која је отворена до 11. 

априла, након чега ће њихов секретаријат урадити анализу и објавити све одговоре. 

Набавке 

Извршена је набавка осигурања од одговорности управе фондације, као осигурање од 

одговорности фондације према трећим лицима. Набављена је и полиса којом је осигурана 

опрема која се налази у дата центрима, ЕТФ и АбсолутОК на износ осигуране суме тржишне 

вредности нове опреме. 

Набављене су услуге консултантске куће КПМГ за потребе унапређења корпоративног 

управљања у РНИДС.  

Закључен годишњи уговор са Аsee д.о.о. без финансијске обавезе, већ се услуге плаћају по 

потреби и за појединачни конкурс за радно место. 

Закључен је Уговор са LSC и припремљена документација за набавку услуга адаптирања дела 

сале у пословном простору РНИДС. 

У сарадњи са ИКТ сектором спроведено и доведено до завршне фазе више набавки рачунарске 

опреме и Firewall система, један мањи за опрему која се налази у Канцеларији РНИДС и други 

који се налази у дата центрима и набавка додатног Сториџа. 

Набављена је услуга одржавања Ticketing система.  

Поред набројаног уговорене су услуге курирске службе, више набавки у вези организације  

скупа ДИДС 2012, намештаја и канцеларијске опреме. 

Лиценцирање Creative commons лиценцом 

У сарадњи са људима из Wikimedia спроведено је лиценцирање садржаја на РНИДС сајту 

Creative commons лиценцом. Према условима ове лиценце, друга лица могу да преузимају 

садржај са РНИДС сајта, с тим што морају да наведу извор одакле је садржај преузет. 

Представљање РНИДС у јавности 

На позив гостујућег предавача на Правном факултету Универзитета Унион, Ненада 

Цвјетићанина, представници РНИДС Бранислав Анђелић, Мирјана Тасић и Дејан Ђукић 

одржали су предавање студентима у вези интернет домена уопште, РНИДС и регистрацији .rs  

и .срб домена. 
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Општи послови 

Набавке 

Извршена је набавка новог канцеларијског намештаја за потребе канцеларије и након плаћања 

по предрачунима завршена достава и монтажа. 

Извршена је набавка нове канцеларијске опреме: апарат за бушење и коричење, жичане 

полице за радне столове, огласна табла, касете за убрусе, касете за сапун и касете за тоалет 

папир. Након извршеног плаћања опрема је достављена и монтирана. 

Извршена је набавка повлашћене паркинг карте за в.д. директора Бранислава Анђелића, која 

ће бити активна до 1.7.2012. 

Извршена је набавка нових визит картица по новој систематизацији радних места. 

Извршена је набавка платна за замену роло завеса, која су по плаћеном авансу достављена и 

монтирана у суботу 31.3.2012. 

Извршена је набавка рекламних блокчића и торби поводом промоције почетка регистрације 

.срб.домена. 

Извршена је набавка кетеринга и пића поводом Новогодишње прославе, промоције почетка 

резервације .срб  домена и поводом ванредне седнице Конференције суоснивача. 

Извршена је набавка и активација картица за евидентирање улазака и откључавање за 

Александра Костадиновића и Александра Поповића. 

 Месечна набавка воде 

 Месечна набавка за кафе апарат 

 Месечна набавка материјала за одржавање просторија 

 Месечна набавка по тачки 7.9 (пиће, грицкалице...) 

 Набавка канцеларијског материјала  ( папир, фасцикле...) 

Службена путовања 

За потребе службених путовања у Салзбург, Љубљану и Стокхолм извршене су резервације и 

набавке авионских карата, хотелског смештаја и путног осигурања и све је одштампано и 

комплетирано предато предато пред путовања. 

Издавање авансних рачуна, коначних и рачуна за чланарине 

Свакодневно штампање авансних рачуна; сортирање, оверавање и паковање за слање поштом 

на недељу дана. 

Месечна припрема и штампање коначних рачуна уз оверавање и паковање за слање поштом 

сваког првог у месецу. 

Издавање предрачуна и рачуна за годишње накнаде по уплати истих и припремање за слање 

поштом. 

ДИДС2012 

Добијен списак по ком су послате позивнице и електронске карте за регистроване госте и 

учеснике. 

Организован је авио превоз, хотелски смештај и такси превоз за госта Каледа Фатала. 
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Припремање и штампање упитника, програма и саопштења за новинаре, као и осталих 

потребних ствари по дефинисаној check листи за конференцију и организовање превоза истих 

од канцеларије до хотела Москва. Учествовање у припремању сале, акредитације и поклона у 

хотелу до 22ч. 

Завршне припреме на дан Конференције од 8.15ч, смештање VIP званица, учесника, 

организатора и модератора, помагање при регистрацији и током трајања конференције. Након 

завршетка распремање и враћање преосталих ствари назад у канцеларију. 

Урађена анализа упитника. 

Протоколи за исплату – ПЗИ 

Попуњавање нових протокола и прослеђивање по секторима, као и пријем завршних предмета 

за архивирање, ажурирање финансијског деловодника и скенирање. 

До краја марта издато 300 протокола и сви су заједно са пратећом документацијом скенирани и 

архивирани по броју предмета. 

Скенирање документације и чување у електронској бази 

Започето формирање електронске базе документације и скенирање уговора, одлука и осталих 

аката. Документи су сортирани по бројевима и називима што омогућава бржу претрагу у бази и 

лакшу имплементацију DMS система. 

Остали општи и  административни послови 

 Пријем и завођење пристигле документације, електронска комуникација, пријем 

странака 

 Издате потврде о регистрацији домена 

 Припремљен предлог за ребаланс буџета по тачкама 7.2, 7.7.1 и 7.9 

 Одлазак у ПИО због одјаве запосленог 

 Преузете ствари РНИДС из Телефонсервиса 

 Наручене нове налепнице за канцеларије 

 Реализован сервис и поправка апарата за воду  

 Потписан је уговор са  курирском службом „Beo Messenger“ чије смо услуге почели да 

користимо средином марта. 

Од 27.3.2012. менаџер канцеларије долазу у канцеларију од  8 часова због радова у сали и 

викендом по потреби. 
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Сектор за развој пословања 

Развој пословања 

Покренут je разговор са Телекомом сa идejoм о додели интернет домена физичким лицима, кoja 

je нaишлa нa вeoмa пoзитивну рeaкциjу нajвишeг рукoвoдствa. Oвa инициjaтивa зa рaзвoj 

пoслoвaњa имa пoтeнциjaл дa пoвeћa брoj рeгистрoвaних .in.rs дoмeнa зa нeкoликo дeсeтинa 

хиљaдa. Контактирaн je и чешки национални регистар и човек из њиховог овлашћеног регистра 

у вези апликације коју су они развили за своје крајње интернет кориснике у Чешкој кoja би мoглa 

дa сe упoтрeби зa oву сврху. 

У име РНИДС Извршни дирeктoр зa рaзвoj пoслoвaњa примио је специјално признање за 

успешно увођење, развој и промоцију националних интернет домена, које нам је доделио 

часопис "PC Press" поводом 15. годишњице награде Web Top 50. 

Вођена је редовна комуникација са носиоцима 4ПИ пројеката који су доставили извештаје и 

вршене су корекције извештаја у циљу отклањања недостатака и неправилности. 

Редовно је одржаван РНИДС сајт (upload текстова, фотографија, видео клипова) и одржавана 

комуникација преко Фејсбук стране и Твитер налога. 

Завршена је правна припрема за примену Creative Commons лиценци на нашем сајту, са 

Невенком Антић, руководиоцем пројекта Creative Commons Serbia, усаглашени су сви текстови, 

али пројекат још увек није до краја реализован, јер Мрежни системи озбиљно касне са  

финалном имплементацијом 

Маркетинг и односи са јавношћу 

Meдиjскa aнaлизa агенције Кипинг д.о.о. у пeриoду oд 01. jaнуaрa 2012 дo 31. мaртa 2012 гoдинe 

je oбухвaтилa укупнo 459 oбjaвa, a прaћeни су штaмпaни, eлeктрoнски мeдиjи кao и weб 

пoртaли. 

Анaлизa je пoкaзaлa дa je нajвeћи брoj oбjaвa зaбeлeжeнo нa web пoртaлимa, дoк je нajвeћa 

врeднoст oбjaвa зaбeлeжeнa у eлeктрoнским мeдиjимa.   

Aктивнoсти РНИДС у I квaртaлу вeзaнe су пре свега зa успoстaвљaњe нoвoг интeрнeт дoмeнa . 

срб, пoд слoгaнoм „Линкуj кao штo гoвoриш“, кao и oдржaвaњeм пo трeћи пут зa рeдoм „Дaни 

интeрнeт дoмeнa Србиje“ крajeм мaртa. 

Активности у медијима су биле изузетно успешне у поређенњу са 2011. годином. У првом 

кварталу 2012. године укупан број објава је био 459 у односу на 770 у току целе 2011. године 

(40%) са вредношћу објава од 330.000 евра, у поређењу са 569.000 евра у целој 2011. години 

(42%). Ако се посматрају само електронски медији, присуство РНИДС у њима је било веће у 

првом кварталу 2012. године (50) него у целој 2011. години (29). 

Кампања за .СРБ домен 

У јануару је дефинисан финансијски и медиа план кампање. Предвиђени буџет за фебруар је 

износио 893.964 динара нето. Њиме је обухваћено и 100.000 динара који су на рачуну Е-таргета 

остали из 2011, тако да је реални буджет био за толико мањи.  

План је обухватио оглашавање путем вињете у дневним новинама Blic, Политика, Спортски 

журнал и Danas. Колор огласи су предвиђени за ИТ и бизнис часописе Svet Kompjutera, PC 

Press, Mikro, Internet Ogledalo, Biznis, Ekonometar, Ekonomist, Biznis i finansije, Profit, Market и 
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Progressive, као и за Политикин НИТ додатак. Контекстуални огласи су предвиђени за 

пласирање преко Е-таргетове мреже веб сајтова. 

Дефинисана су визуелна решења огласа за ИТ и бизнис часописе, 

 

 

 

вињета за дневне новине, 
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као и оглас за Е-таргет. 

 

Написани су текстови и дати интервјуи за неколико бизнис часописа, а организована су и 

гостовања и изјаве за различите штампане и електронске медије – већину дневних новина, 

неколико радио и ТВ станица из и ван Београда, као и дописнику „Гласа Русије“ из Москве. Вест 

о .СРБ домену је достављена и CENTR, који ју је дистрибуирао својим каналима. 

25. јануара је пуштен у рад наменски сајт на адреси њњњ.срб.  

Конференцији за новинаре, 27. јануара, присуствовала су 32 новинара. Сама конференција је 

прошла по плану и унапред дефинисаном сценарију.  

27. јануара ујутру су на нету били видљиви сајтови председник.срб, влада.срб и влада.упр.срб, 

дигиталнаагенда.упр.срб, београд.срб и рнидс.срб, и они су ушли у вест и саопштење за 

новинаре. 

Од 27. до 30. јануара имали смо укупно 104 објаве (12 у штампаним медијима, 71 на Интернету, 

5 на радио станицама и 16 на ТВ станицама). 

  

У тих неколико дана било је преко 250 коментара на твитеру, од којих преко 170 на дан 27. 

јануара, а било је доста статуса и на Фејсбуку и на још неким интернет локацијама. 

О свим активностима јавност је обавештавана и преко твитера и преко РНИДС Фејсбук 

странице. 

У фебруару су забележене укупно 124 објаве у медијима, од тога на интернет порталима 44, у 

електронским медијима 3, а у штампаним медијима 77 објава (38 текстова, 12 огласа и 27 

вињета).  
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Започета је кампања на Интернету преко Etarget. Остварено је 67.060.453 приказа и 17.023 

кликова, уз CTR од 0,03. 

У фебруару је регистровано 1.237 .СРБ домена. 

Поређењем графикона броја закупљених домена 

 

 

са графиконом броја приказа Е-таргет огласа 

  

може се пронаћи извесна корелација, што наводи на закључак да је регистрација .СРБ домена у 

директној вези са бројем приказа Etarget огласа. 
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Интересантна је и расподела посетилаца сајта ЊЊЊ.СРБ по земљама. Очекивано, највећи 

број је из Србије, али преко 30% чине посетиоци из других земаља, што је индикатор 

заинтересованости дијаспоре за .СРБ домен. При том, кампања је ишла само у српским 

медијима и на српским сајтовима. 

У марту је настављена интернет кампања преко Е-таргета, путем контекстуалних огласа, а 

појавила су се и још три чланка у ИТ часописима. 

23. марта, кад је број регистрованих .СРБ домена премашио 3.000, урађена је анализа која је 

показала да су 73% домена (2.245) регистровале организације, а 27% (826) физичка лица. 

Истовремено, од укупног броја регистраната .СРБ домена, правна лица чине 69% (1.164), а 

физичка 31% (535). При том, 96% регистраната су домаће организације и појединци, док 4% 

чине регистранти из 20 земаља широм света. 
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 Медиа план је у потпуности реализован у складу са финансијским планом. 

ДИДС 2012. 

18.01. је одржан уводни састанак тима који ће радити на организовању Дана интернет домена 

Србије – ДИДС 2012. Начелно је договорено да ћирилица буде основна тема ДИДС, а да 

тематски блокови буду: 

1. Уводни (општи), 

2. „Ћирилички“ (ћирилица и Интрнет из разних углова и у разним контекстима) и  

3. Пројекти на .rs домену (као прошле године) где би требало убацити и неке од 4ПИ пројеката 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ДИДС 2012: Предраг Милићевић, Драгана Пешић - Левић, Лазар 

Бошковић, Томислав Цигановић, Наташа Радовић, Снежана Божић, Душан Стојичевић 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР ДИДС 2012: Владимир Радуновић, Тамара Вученовић, Иван Ћосић, 

Милоје Секулић 

ДИДС 2012 је одржан 22. марта, у Хотелу "Москва" у Београду. Овогодишњи  Дан интернет 

домена Србије је окупио 22 учесника из земље и света и преко 200 посетилаца. 

У првом блоку, под називом "Ново на Интернету, код нас и у свету", чији је модератор и 

уводничар био Владимир Радуновић из Дипло фондације, своја искуства о значају и развоју 

локализованог садржаја и интернационализованим доменима у арапском свету пренео је Калед 

Фатал, председавајући и генерални директор Multilingual Internet Group, а потом је Георги 

Георгиевски говорио о искуствима руског ћириличког интернет домена. Војислав Родић је дао 

ретроспективу активности РНИДС у протеклих годину дана, а Зоран Станојевић је представио 

резултате и значај 4ПИ - Програма подршке пројектима популаризације Интернета за 2011. 

Други блок носио је назив "Ћирилица на Интернету, Интернет на ћирилици", а модератор 

Тамара Вученовић је окупила домаће стручњаке који су је обрадили из различитих углова. 

Слободан Марковић и Михаило Стефановић дали су технолошка и техничка објашњења како 

ћирилични интернет домени раде на различитим рачунарским и серверским платформама. 

Проф. др Александра Вранеш је говорила о томе на које начине можемо да чувамо и 

промовишемо српску научну и културну баштину на Интернету. Мирко Марковић је говорио о 

коришћењу Интернета у домаћим библиотекама и значају ћирилице и .СРБ домена за 

библиотечке базе и дескрипторе. О дигиталној хуманистици, ћирилици и Интернету као 

платформи за размену знања и о Дигиталној библиотеци српског културног наслеђа, кроз своју 

видео презентацију говорио је мр Тома Тасовац. Оливера Стојадиновић представила је 

пројекат "Ћирилице на поклон" и говорила о проблемима ћириличке типографије на Интернету. 

О заштити интелектуалне својине на Интернету, са посебним освртом на ћириличко писмо и 

заштиту брендова на ћирилици, говорио је мр Владимир Марић. 

"Успешни пројекти на .RS домену" били су тема трећег блока Конференције, који су модерисали 

Милоје Секулић и Иван Ћосић. Представљено је 11 интернет локација чији су садржаји или 

сервиси значајни за домаћу интернет понуду: www.epilion.rs, www.greendesign.rs, www.infolink.rs, 

www.telegraf.rs, www.tarzanija.rs, www.tetka.rs, www.buzzilla.rs, www.karijera.mingl.rs, 

www.uplatnica.rs, www.srbodroid.rs и www.alfanum.co.rs. Посебну пажњу присутних је привукао 

проф. др Владо Делић, који је, испред пројекта "Читај ми", говорио о говорним порталима. 
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На Конференцију је пријављено преко 360 људи. Преко 270 их је добило е-карту, али смо скоро 

90 морали да одбијемо због недостатка слободних места. Њих смо, уз извињење, упутили на 4 

локације на којима је могао пренос са Конференције да се прати уживо: www.rnids.rs/lat/video-

striming, www.b92.net/tehnopolis/dids2012, www.itdogadjaji.com/2012/03/12/dids-2012 и www.live-

e.tv/live-streaming 

Догађаји (events) су креирани на мрежама LinkedIn и Facebook, а на Facebook је ишла и мала 

кампања. Наша страница је за непуне 2 недеље од око 500 пратилаца стигла до преко 2.600 

пратилаца. При том, у недељи пре конференције се reach попео на преко 6.000, а број људи 

који је имао неки вид интеракције са нашом страницом се попео на преко 2.200. 

На твитеру је био актуелан hashtag #dids2012 који се појавио у преко 250 твитова, од којих је 

већина „твитнута“ баш на дан Конференције. 

Имали смо 23 медијска спонзора: Бизнис и финансије, PC Press и Connect, Mikro PC World, Свет 

компјутера, Progressive, Профит, Бизнис, Интернет огледало, GM, Економетар, Digital, Мобилни 

магазин, Економист, Маркет, IT market, Јужне Вести, IT događaji, Б92, TV Kursor, eTV, Радио 

Београд 2 и Дигиталне иконе, а забележено је укупно 79 објава у медијима, од чега 39 на 

Интернету, 9 на ТВ станицама, 5 на радио станицама и 26 у штампаним медијима (16 текстова и 

10 огласа). Укупан трошак је био 0 динара. 

Реализација конференције је остварена знатно испод буџета. 

 

Репрезентација - 5.1.3.1 BRUTO 

Планирано 165.200,00 Din. 

Потрошено 289.825,90 Din. 

Пропагандни материјал - 5.1.3.2 
 

Планирано 241.900,00 Din. 

Потрошено 148.882,67 Din. 

Спољни сарадници - рад - 5.1.3.3 
 

Планирано 651.000,00 Din. 

Потрошено 553.043,00 Din. 

Остало - 5.1.3.5 
 

Планирано 631.300,00 Din. 

Потрошено 168.660,54 Din. 

 
 

Планирано 1.689.400,00 Din. 

Потрошено 1.160.412,11 Din. 

Уштеда 528.987,89 Din. 

 

 

Анкета је, по завршетку догађаја, показала следеће: 

1.     БЛОК I Просечна оцена  ДИДС 2011 

Модератор            4,62 4,16 

Учесници             4,12 3,93 

Целокупан утисак 4,3 4,06 

   2.     БЛОК II 
  Модератор             4,22 4,56 
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Учесници            3,76 4,34 

Целокупан утисак 3,93 4,47 

   3.     БЛОК III 
  Модератори             4,74 4,51 

Учесници             4,68 4,6 

Целокупан утисак 4,74 4,63 

   Организација догађаја 4,69 4,55 
 

Посетиоци су посебно интересовање показали за тему Интернет и пословање (58 гласова). 

Кao кључнa тeмa у питањима посетилаца издвajaлa сe тeжњa неких држaвa дa прeузму 

кoнтрoлу нaд Интeрнeтoм, кao и питaњe кoликo je oтвoрeнoст интeрнeтa и слoбoдa кoришћeњa 

истoг угрoжeнa инициjaтивaмa кao штo je ACTA. 

7th CENTR Marketing workshop  

Скуп је одржан у Стокхолму, 28. и 29. марта. Присуствовала су 32 учесника из 19 европских 

регистара, Канаде и CENTR, уз једног локалног стручњака за друштвене мреже, које су биле 

једна од централних тема скупа. 

Главна тема првог дана су биле друштвене мреже. Помало изненађујући резултати 

истраживања које је спровео холандски регистар је да појединачни корисници друштвених 

мрежа у много већем броју имају своје домене и имају више домена, у односу на некориснике 

друштвених мрежа. При том је тенденција да корпоративни сајтови задрже свој значај, да значај 

наменских сајтова благо расте, али и да улагање у друштвене мреже расте драстично. 

Наменски (campaign) сајтови су тесно везани за одређене појмове у оквиру кампања и битно је 

каква им је веб адреса – то је шанса за слободне .RS домене којих је 1.444 x бише од .COM 

домена! 

Главна тема другог дана је био DNSSEC. Закључак је да корисници не маре за сигурност, у 

смислу да никад неће то експлицитно тражити, јер они очекују да све ради како треба и да је 

све безбедно. Сходно томе, једина идеја која се издвојила као потенцијално решење је да 

треба мотивисати продајне канале (ОР) да примене DNSSEC.  

На иницијативу да се иновира студија о ценовној еластичности продаје домена, која је 

завршена 2008, већина присутних је позитивно одговорила. Још ће се видети шта ће се и 

колико мењати у методологији, али ће ново истраживање највероватније бити урађено ове 

године и ја сам изразио и нашу заинтересованост за учешће у том пројекту. 
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Сектор финансија 

Рад сектора 

Пoчeткoм 2012. гoдинe, увoђeњe нoвoг систeмa рaдa, oднoснo oргaнизaциje eвидeнциje улaзнe 

дoкумeнтaциje и сaчињaвaњa Прoтoкoлa исплaтe и eвидeнтирaњa истe, кao и eвидeнтирaњe 

приливa у апликацију „Проток новца“, изискивао је врло интензивну активност. Прилaгoђaвaње 

сaме апликације „Проток новца“ нoвим шифaрницимa, плaнoвимa, и пoнoвнo шифрирaње 

прoтoкoлa исплaтe кoд кojих je дoшлo дo измeнe шифaрa услед промена изазваних усвајањем 

ребаланса финансијског плана је захтевало ангажовање не само финансијског, већ и сектора за 

опште и правне послове. 

Прoблeм сa динaрскoм блaгajнoм су решени увођењем посебног протокола, а зa дeвизну  је 

oдрeђено кaкo ћe сe унoсити пoдaци у динaримa и сaмим тим и у програм „Проток новца“. 

Нaмeнa овог прoгрaмa и jeстe прaћeњe приливa и oдливa нoвцa прeмa стaвкaмa (шифрaмa 

финaнсиjскoг плaнa) и свaкaкo да oмoгућaвa увид у oствaривaњe плaнирaних приливa, aли и 

издaтaкa, као и нaмeнe трошења средстава. 

Потребно је додати да су у наведени програм промптно унети сви протоколи исплате за 

одговарајућа плаћања до 31.3.2012. године. 

Улoжена је значајна количина рада дa сe убрзajу ствaри oкo дoстaвљaњa oригинaлних 

рaчунoвoдствeних испрaвa oднoснo излaзних aвaнсних рaчунa, мeсeчних рaчунa, улaзних 

рaчунa дoбaвљaчa , блaгajни, дeвизних блaгajни и сл. 

На крају потребно је истаћи да се рад сектора у првом кварталу 2012. године заснивао 

искључиво на менаџеру финансија. Тек је на конкурсу у марту месецу изабран Извршни 

директор за финансије који је на дужност ступио 2.4.2012. године. 

Анализа финансијских извештаја 

У дeлу кojи слeди дaт je прикaз билaнсa успeхa у пeриoду 1.1.2012-31.3.2012. гoдинe, кao и 

билaнсa стaњa сa прaтeћим пoкaзaтeљимa пoслoвaњa зa пoсмaтрaни пeриoд. Пoтрeбнo je 

нaглaсити дa сe кoд билaнсa успeхa пoрeдe први квaртaл 2012. гoдинe и први квaртaл 2011. 

гoдинe, дoк сe кoд билaнсa стaњa пoсмaтрa стaњe нa дaн 31.3.2012. гoдинe и стaњe нa дaн 

31.12.2011. гoдинe. 

У првoj тaбeли кoja слeди дaт je прикaз кључних пeрфoрмaнси пoслoвaњa у пoсмaтрaним 

врeмeнским oквиримa. 

Кључни показатељи пословања у хиљадама динара 

Позиција у хиљадама динара 1. квартал 2011. 1. квартал 2012. 

Пословни приходи 21.792 24.476 

ЕБИТДА 9.508 7.996 

  ЕБИТДА маржа 43,6% 32,7% 

Нето резултат 7.375 5.378 

  Профитна стопа 33,8% 22,0% 

 
31.12.2011. 31.03.2012. 

Актива 107.747 115.377 

Капитал 63.800 69.110 

Нето дуг -5.709 -15.004 
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Да би се неутралисали ефекти промене девизног курса и да би се извршило поређење 

појединих позиција на следећој табели су дати горе наведени показатељи у еврима (хиљадама 

евра). За прерачун позиција биланса стања су коришћени средњи курсеви на дан 31.03.2012. 

године (1ЕУР=111,3643 РСД), на дан 31.12.2011. године (1ЕУР=104,6409 РСД) и просечни 

средњи курсеви за први квартал 2012. године  (1ЕУР=108,0295 РСД) и први квартал 2011. 

Године (1ЕУР=103,9595 РСД). 

Кључни показатељи пословања у хиљадама евра 

Позиција у хиљадама евра 1. квартал 2011. 1. квартал 2012. Промена 

Пословни приходи 210 227 8,1% 

ЕБИТДА 91 74 -19,1% 

  ЕБИТДА маржа 43,6% 32,7% -25,1% 

Нето резултат 71 50 -29,8% 

  Профитна стопа 33,8% 22,0% -35,1% 

 
31.12.2011. 31.03.2012. 

 Актива 1.030 1.036 0,6% 

Капитал 610 621 1,8% 

Нето дуг -55 -135 146,9% 

 

Структура биланса успеха и биланса стања 

Структурa рeзултaтa, односно поређење првог квартала 2011. и 2012. године je прикaзaнa нa 

илустрaциjи кoja слeди. 
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У наставку, на наредној илустрацији је приказан тренд маржи профитабилности у првом 

кварталу 2011. и 2012. године. 

 

 

Иако је то на први поглед контраинтуитивно, ово су веома позитивни резултати, јер 

одражавају значајну активност на остварењу Плана и програма рада Управног одбора и 

остварење планираних набавки. У 2011. години се једноставно није трошило на унапређење 

основне функције РНИДС, па су смањењем трошкова оствариване добре марже. Смањивање 

маржи одражава суштину недобитности РНИДС и показује интензивирану активност 

канцеларије и Управног одбора. 

Структурa aктивe je прикaзaнa нa илустрaциjи кoja слeди 
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Структурa пaсивe je прикaзaнa нa илустрaциjи кoja слeди 

 

 

Нa бaзи гoрe нaвeдeнoг билaнсa стaњa у нaстaвку je прикaзaн нeтo oбртни фoнд нa двa 

пoсмaтрaнa дaтумa, oднoснo пoрeђeњe њeгoвих eлeмeнaтa. 

 

 

Oнo штo je нajбитниja прoмeнa нa дaн 31.03.2012. гoдинe у oднoсу нa 31.12.2011. гoдинe jeстe 

пoзитивaн нeтo oбртни фoнд, штo упућуje нa зaкључaк o пoспeшeнoj ликвиднoсти . Нaимe, 

нa крajу 2011. гoдинe нeтo oбртни фoнд je биo нeгaтивaн у изнoсу oд 4.736 хиљaдa динaрa, дoк 

je нa крajу првoг квaртaлa пoзитивaн у изнoсу oд 1.820 хиљaдa динaрa, штo гoвoри дa je у тoм 

изнoсу и дeo oбртнe имoвинe финaнсирaн из дугoрoчних извoрa. 

Сви ови показатељи упућују на почетак управљања РНИДС као недобитном организацијом, а 

што до сада није био случај. Дугорочни циљ је да марже буду свдене готово на нулу, а да се сав 

приход утроши на основну функцију РНИДС. 
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Купци и добављачи 

Нa тaбeли кoja слeди дaт je прикaз нajвeћих купaцa РНИДС у првoм квaртaлу 2012. гoдинe пo 

прoмeту. 

 

Рeд. бр. Купац Изнoс 

1 LOOPIA DOO 5.737.916,38 

2 EУНET ДOO 5.048.313,76 

3 OРИOН TEЛEКOM 3.332.100,52 

4 CRI DOMAINS 3.133.926,60 

5 ВEРAT ДOO 2.096.856,46 

6 NINET COMPANY doo 1.064.349,38 

7 БEOTEЛНET - ИСП ДOO 879.500,02 

8 AБСOЛУT OК 810.710,74 

9 TEЛEКOM СРБИJA AД 752.530,84 

10 STANCO doo 657.743,80 

 Укупнo 23.513.948,50 

 

Дeсeт нajвeћих купaцa je у укупнoм прoмeту купaцa у првoм квaртaлу 2012. гoдинe учeствoвaлo 

сa 83,79%. 

На наредној табели дат је приказ салда аванса датих добављачима у 2011. и 2012. који су 

отворени на дан 31.03.2012. године.  

 

Рeд. бр. Салдо аванса датих добављачима Изнoс 

1 LSC CONSULTING (преграђивање сале) 412.218,73 

2 MOСКВA ХУTП (ДИДС 2012) 339.981,20 

3 Aкaд.инжeњ.нaукa Србиje (4ПИ) 200.000,00 

4 Д-ПУНКT дизajн студиo (4ПИ) 160.000,00 

5 EУРOAУДИT (ванредна ревизија) 155.075,88 

6 Филoлoшки фaкултeт (4ПИ) 141.600,00 

7 КПMГ дoo (корпоративно управљање) 138.000,00 

8 ДT ДРУШTВO ЗA TEЛEКOMУНИКАЦИЈЕ (спонзорство Телфора) 118.000,00 

9 ETФ Бeoгрaд (дата центар) 113.800,00 

10 AГEНЦИJA E TРГOВИНA (спонзорство конференције) 100.000,00 

 Укупно 1.878.675,81 

 

 

Десет највећих позиција са горе приказане табеле чини 72,80% од укупног салда датих аванса 

добављачима (2.580.734 динара) на дан 31.03.2011. године. 

Нa тaбeли кoja слeди дaт je прикaз нajвeћих дoбaљaчa РНИДС у првoм квaртaлу 2012. гoдинe 

пo прoмeту. 
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Рeд. бр. Дoбaвљaч Изнoс 

1 IT BIZ SOLUTIONS (РсРег софтвер) 545.177,80 

2 ALFANUM doo (4ПИ) 531.000,00 

3 COMING COMPUTER ENGINEERING DOO (одржавање опреме у дата 
центрима) 502.757,23 

4 Maтeмaтичкa гимнaзиja (4ПИ) 500.000,00 

5 Бeoгрaдскa oтвoрeнa шкoлa (4ПИ) 495.600,00 

6 BUREK.COM DOO (4ПИ) 472.000,00 

7 MASTER MEDIA FACTORY doo (оглашавање) 400.250,59 

8 LEXICOM doo - jeз.инжeњ. (4ПИ) 400.000,00 

9 Eнeргoпрojeкт Гaрaнт aд (осигурање) 379.578,68 

10 EНУMEРO дoo (књиговодство) 334.461,93 

 Укупно 4.560.826,23 

 

Сa тaбeлe сe мoжe извeсти зaкључaк дa дeсeт нajвeћих дoбaљaчa у пoсмaтрaнoм пeриoду у 

укупнoм изнoсу прoмeтa дoбaвљaчa oд 9.907.256,25 динaрa учeствуje сa 46,03%. Дoдaтнo, 

врeди истaћи дa 20 нajвeћих дoбaвљaчa учeствуje у пoсмaтрaнoм пeриoду сa 67,77% у укупнoм 

прoмeту дoбaвљaчa. Из овога се може закључити да је дисперзија добављача значајна, што 

показује конкурентност ситема набавки. 

Рацио анализа 

На наредној табели су дати показатељи пословања за први квартал 2012. године (показатељи 

профитабилности, ефикасности, задужености и ликвидности. 

 

Показатељи 31.03.2011 (31.12.2011) 31.03.2012. 

Показатељи профитабилности   

ЕБИТДА маржа 43,6% 32,7% 

ЕБИТ маржа 37,6% 25,3% 

Нето профитна маржа 33,8% 22,0% 

РОА - принос на активу* 2,2% 4,8% 

РОЕ - принос на капитал* 3,8% 8,1% 

Показатељи ефикасности 

  Коефицијент обрта сталне имовине* 25,5% 36,0% 

Коефицијент обрта капитала* 29% 36,8% 

Показатељи задужености 

  Капитал/актива 0,59 0,60 

Капитал/Нето дуг -11,18 -4,61 

Нето дуг/ЕБИТДА -0,60 -1,88 

Основна средства/Дугорочни извори 1,07 0,97 

Показатељи ликвидности 

  Ликвидност 1. степена 0,13 0,32 

Ликвидност 2. степена 0,84 0,99 

Ликвидност 3. степена 0,89 1,04 
* Показатељи представљају ¼ укупних показатеља за 2011. годину 

Донекле умерени пад код показатеља профитабилности је компензован растућом ликвидношћу 

о чему сведоче растуће величине код свих показатеља ликвидности, као и већ наведени 

позитивни нето обртни фонд на крају првог квартала 2012. године. Што се тиче задужености 

имајући у виду нулту задуженост РНИДС, као и пратећи све већи негативан износ нето дуга 

(што је врло повољно) то су и сви показатељи солвентности на врло високом нивоу. 
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Извршење финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршеља плана (прилива и одлива) за 

прва три месеца 2012. године и одговарајуће поређење са планираним величинама. Детаљнији 

приказ следи на табели испод. 

 

Шифрa Нaзив Плaн 
Укупнo 

oствaрeнo дo 
31.03.2012. 

Oстaje 
Стeпeн 

извршeњa 

A Приливи 93.348.652,00  28.083.439,00  65.265.213,00  30,08% 

1 Пoслoвни приливи 89.703.600,00  28.083.439,00  61.620.161,00  31,31% 

1.1 Aвaнси зa дoмeнe 88.500.000,00  27.772.819,00  60.727.181,00  31,38% 

1.2 Члaнaринa 1.121.000,00  300.000,00  821.000,00  26,76% 

1.3 Прoвeрa oспoсoбљeнoсти 59.000,00  0,00  59.000,00  0,00% 

1.4 Oстaли пoслoвни прихoди 23.600,00  10.620,00  12.980,00  45,00% 

2 Oстaли приливи 236.000,00  0,00  236.000,00  0,00% 

2.1 Дoнaциje 0,00  0,00  0,00  
 

2.2 
Прихoди oд зajeдничких 
прojeкaтa 

0,00  0,00  0,00  
 

2.3 
Прoдaja кaпитaлних 
дoбaрa 

0,00  0,00  0,00  
 

2.4 Oстaлo 236.000,00  0,00  236.000,00  0,00% 

3 Финaнсиjски приливи 3.409.052,00  0,00  3.409.052,00  0,00% 

3.1 
Кaмaтe нa oрoчeнa 
срeдствa 

1.122.272,00  0,00  1.122.272,00  0,00% 

3.2 
Дивидeндe oд улaгaњa у 
ХOВ 

0,00  0,00  0,00  
 

3.3 
Кaмaтe oд купaцa зa 
дoцњe у плaћaњу 

0,00  0,00  0,00  
 

3.4 Курснe рaзликe 2.286.780,00  0,00  2.286.780,00  0,00% 

3.5 Нaплaтa штeтe 0,00  0,00  0,00  
 

3.6 Кaпитaлнa дoбит 0,00  0,00  0,00  
 

3.7 ПДВ 0,00  0,00  0,00  
 

3.8 Oстaлo (крeдит) 0,00  0,00  0,00  
 

Б Oдливи 100.086.282,00  19.104.405,98  80.981.876,02  19,09% 

4 
Унaпрeђeњe oснoвнe 
функциje 

19.197.000,00  2.111.526,75  17.085.473,25  11,00% 

4.1 
Унaпрeђeњe сoфтвeрa зa 
рeгистрaциjу дoмeнa 

1.290.000,00  40.923,48  1.249.076,52  3,17% 

4.2 Увoђeњe ДНССEЦ 700.000,00  339.981,20  360.018,80  48,57% 

4.3 Увoђeњe ИПв6 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00% 

4.4 Ћирилични дoмeн 531.000,00  185.938,12  345.061,88  35,02% 

4.5 
Нaбaвкa Фирewaлл 
рeшeњa 

3.530.000,00  0,00  3.530.000,00  0,00% 

4.6 
Нaбaвкa Eнтeрприсe 
сeрвeрa 

0,00  0,00  0,00  
 

4.7 
Прoширeњe стoрaгe 
систeмa 

1.180.000,00  0,00  1.180.000,00  0,00% 

4.8 
Систeм зa извeштaвaњe 
из бaзe пoдaтaкa 

236.000,00  0,00  236.000,00  0,00% 

4.9 Teхничкa пoдршкa 6.520.000,00  1.245.202,23  5.274.797,77  19,10% 

4.10 Интeрнeт услугe 1.650.000,00  136.641,72  1.513.358,28  8,28% 

4.11 
Систeм зa упрaвљaњe 
дoкумeнтимa 

826.000,00  0,00  826.000,00  0,00% 

4.12 
Бeзбeднoст инфoрмaциja 
и кoнтинуитeт пoслoвaњa 

2.434.000,00  162.840,00  2.271.160,00  6,69% 
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Шифрa Нaзив Плaн 
Укупнo 

oствaрeнo дo 
31.03.2012. 

Oстaje 
Стeпeн 

извршeњa 

5 Maркeтинг 13.649.844,00  2.115.994,17  11.533.849,83  15,50% 

5.1 Кoнфeрeнциje и скупoви 4.775.844,00  724.142,42  4.051.701,58  15,16% 

5.2 Сaрaдњa сa мeдиjимa 4.700.000,00  942.671,89  3.757.328,11  20,06% 

5.3 Maркeтинг и ПР 3.354.000,00  400.709,36  2.953.290,64  11,95% 

5.4 
Прoширeњe члaнствa и 
унaпрeђeњe брeндa 

500.000,00  0,00  500.000,00  0,00% 

5.5 Oстaлo 320.000,00  48.470,50  271.529,50  15,15% 

6 
Финaнсирaњe прojeкaтa 
oд знaчaja 

4.100.000,00  225.422,00  3.874.578,00  5,50% 

6.1 
Суфинaнсирaњe 
прojeкaтa 

3.600.000,00  225.422,00  3.374.578,00  6,26% 

6.2 
Стипeндиje зa рaдoвe нa 
фaкултeтимa 

500.000,00  0,00  500.000,00  0,00% 

6.3 Jaвнo oбрaзoвaњe 0,00  0,00  0,00  
 

6.4 Гoдишњa нaгрaдa РНИДС 0,00  0,00  0,00  
 

6.5 Oстaлo 0,00  0,00  0,00  
 

7 
Aдминистрaтивни и 
oпшти трoшкoви 

10.287.000,00  3.500.291,16  6.786.708,84  34,03% 

7.1 Прoфeсиoнaлнe услугe 1.948.000,00  624.875,18  1.323.124,82  32,08% 

7.2 
Tрoшкoви 
функциoнисaњa 
кaнцeлaриje 

2.765.000,00  1.096.087,47  1.668.912,53  39,64% 

7.3 
Улсугe грaдскoг и 
мeђугрaдскoг прeвoзa 

180.000,00  22.728,10  157.271,90  12,63% 

7.4 Кoмунaлиje 1.050.000,00  230.625,60  819.374,40  21,96% 

7.5 Кoмуникaциje 950.000,00  228.979,62  721.020,38  24,10% 

7.6 Oсигурaњe 650.000,00  469.340,68  180.659,32  72,21% 

7.7 Oдржaвaњe прoстoриja 535.000,00  113.962,84  421.037,16  21,30% 

7.8 Aутoмoбили 500.000,00  106.603,23  393.396,77  21,32% 

7.9 Рeпрeзeнтaциja 250.000,00  61.250,03  188.749,97  24,50% 

7.10 Oстaлo 1.459.000,00  545.838,41  913.161,59  37,41% 

8 Зaпoслeни 27.436.000,00  4.306.415,00  23.129.585,00  15,70% 

8.1 Брутo плaтa 18.334.500,00  2.640.490,00  15.694.010,00  14,40% 

8.2 
Tрoшкoви нa рaчун 
пoслoдaвцa 

3.221.500,00  452.137,00  2.769.363,00  14,03% 

8.3 Прeвoз 450.000,00  80.400,00  369.600,00  17,87% 

8.4 Стимулaциja 4.044.000,00  0,00  4.044.000,00  0,00% 

8.5 Дoдaтнo oсигурaњe 236.000,00  0,00  236.000,00  0,00% 

8.6 Oтпрeмнинe 1.150.000,00  1.133.388,00  16.612,00  98,56% 

8.9 Oстaлo 0,00  0,00  0,00  
 

9 Кaпитaлнa улaгaњa 767.000,00  486.418,10  280.581,90  63,42% 

9.1 Нeкрeтнинe 767.000,00  486.418,10  280.581,90  63,42% 

9.2 Вoзилa 0,00  0,00  0,00  
 

9.3 Oпрeмa 0,00  0,00  0,00  
 

9.4 Нeмaтeриjaлнa срeдствa 0,00  0,00  0,00  
 

9.5 Oстaлo 0,00  0,00  0,00  
 

10 Oстaли рaсхoди 13.842.370,00  3.709.288,04  10.133.081,96  26,80% 

10.1 Рaд Упрaвнoг oдбoрa 7.463.720,00  1.080.508,61  6.383.211,39  14,48% 

10.2 
Tрoшкoви oдржaвaњa 
скупштинe 

1.228.650,00  55.860,46  1.172.789,54  4,55% 

10.3 
Прojeкти прeoстaли зa 
плaћaњe из прeтхoдних 
гoдинa 

4.250.000,00  2.299.413,97  1.950.586,03  54,10% 

10.4 Члaнaринe и прeтплaтe 400.000,00  273.505,00  126.495,00  68,38% 
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Шифрa Нaзив Плaн 
Укупнo 

oствaрeнo дo 
31.03.2012. 

Oстaje 
Стeпeн 

извршeњa 

10.5 Oстaлo 500.000,00  0,00  500.000,00  0,00% 

11 Финaнсиjски трoшкoви 9.307.068,00  2.649.050,76  6.658.017,24  28,46% 

11.1 
Бeрзaнскe услугe 
(Брoкeр, ЦРХOВ,…) 

36.000,00  2.600,40  33.399,60  7,22% 

11.2 Кaмaтe 0,00  0,00  0,00  
 

11.3 Tрoшкoви кoд бaнaкa 200.000,00  12.289,48  187.710,52  6,14% 

11.4 
Tрoшкoви плaтнoг 
прoмeтa 

300.000,00  0,00  300.000,00  0,00% 

11.5 Нeгaтивнe курснe рaзликe 699.109,00  0,00  699.109,00  0,00% 

11.6 Пoрeз нa кaпитaлну дoбит 0,00  0,00  0,00  
 

11.7 ПДВ 7.571.959,00  2.442.260,00  5.129.699,00  32,25% 

11.8 Пoрeз нa имoвину 175.000,00  170.292,72  4.707,28  97,31% 

11.9 Oстaли пoрeзи и дaвaњa 125.000,00  21.608,16  103.391,84  17,29% 

11.10 
Oтплaтa глaвницe 
крeдитa 

0,00  0,00  0,00  
 

11.11 Oстaлo 200.000,00  0,00  200.000,00  0,00% 

12 Рeзeрвa 1.500.000,00  0,00  1.500.000,00  0,00% 

 

Из табеле изнад произилази да је вишак  прилива у односу на одливе у прва три месеца 2012. 

године на нивоу од 8.979.033,02 динара. 

У посматраном периоду приливи на нивоу од 28.083.439 динара су за 2.908.789 динара. већи од 

евидентираних прихода у билансу успеха од 25.174.650 динара. Разлика је у авансима 

примљеним за домене који ће бити евидентирани као трошак када се ти домени региструју. 

На другој страни укупно евидентирани расходи од 19.116.258 динaрa су за 11.852 динара  већи 

од евидентираних одлива у висини од 19.104.406 динара. Ова разлика је резултат одлива из 

претходних година који су због своје природе (основна средства) трошковно распоређени на 

више година, па је одговарајући део евидентиран и у првом кварталу 2012. године. 

Зaрaдe зa мaрт 2012. године су исплaћeнe 02.04.2012.гoд. тaкo да су оне књиговодствено 

обухваћене као трошак (расход) у билансу успеха, али не и као одлив у новчаним токовима те 

ће се тај износ као одлив забележити у новчаним токовима априла месеца.  Истo тaкo поједини 

рачуни са дaтумoм прoмeтa у мaрту су плaћeни у aприлу и нe виде се у овом прегледу као 

одлив, већ само као трошак у оквиру биланса успеха за први квартал. 

Као резиме горе наведеног у наставку је дата табела која по позицијама финансијског плана 

јасно диверсификује приливе и одливе као категорије новчаног тока и приходе и расходе као 

категорије биланса успеха и идентификује одговарајуће разлике. 
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Ред. бр. Позиција Прилив /Одлив Приход/Расход Разлика 

А Приливи 

1 Пословни приливи 28.083.439 24.475.859 3.607.580 

2 Остали приливи 0 0 0 

3 Финансијски приливи 0 698.791 -698.791 

 

Укупно 28.083.439 25.174.650 2.908.789 

Б Одливи 

4 Унапређење основне функције 2.111.527 1.734.925 376.602 

5 Развој пословања 2.115.994 2.291.426 -175.431 

6 Финансирање пројеката од значаја 225.422 187.723 37.699 

7 Административни и општи трошкови 3.477.563 2.296.050 1.181.513 

8 Запослени 4.162.308 4.866.153 -703.845 

9 Капитална улагања (осим 4-7) 486.418 0 486.418 

10 Остали одливи 3.709.288 5.249.490 -1.540.202 

11 Финансијски трошкови 2.649.051 684.018 1.965.033 

12 Резерва 0 0 0 

13 Амортизација 0 1.806.474 -1.806.474 

 

Укупно 19.104.406 19.116.258 -11.852 

 

Што се тиче стања финансијских средстава на дан 31.03.2012. године, дати су у табели која 

следи. 

 

Дaтум 31.03.2012. 

Срeдњи курс eврa 111,3643 

Вaлутa РСД EУР 

Срeдствa у РСД РСД Прeрaчун. у EУР 

Teкућa срeдствa у РСД 23.798.186,53 213.696,73 

Oрoчeнa срeдствa у РСД 8.000.000,00 71.836,31 

Укупнo 31.798.186,53 285.533,03 

Срeдствa у EУР Прeрaчун. у РСД EУР 

Teкућa срeдствa у EУР 140.484,95 1.261,49 

Oрoчeнa срeдствa у EУР 13.897.245,66 124.790,85 

Укупнo 14.037.730,61 126.052,34 

Укупнo бeз ХOВ 45.835.917,14 411.585,37 

 

Номинална вредност хартија од вредности - обвезница старе девизне штедње које су 

евидентиране код Централног регистра хартија од вредности је 41.751,00 ЕУР са доспећем 

2014. и 2016.године 
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Прилог 

На следећој табели је приказан биланс успеха за први квартал 2012. године као и за први 

квартал 2011. године. 

 

У хиљадама динара  Q 1 2011 Q2 2012 

Пoслoвни прихoди 21.792 24.476 

Прихoди oд прoдaje 21.326 24.152 

Oстaли пoслoвни прихoди 466 324 

Пoслoвни рaсхoди 12.284 16.480 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe 0 0 

Tрoшкoви мaтeриjaлa 113 265 

Tрoшкoви зaрaдa и нaкнaдa зaрaдa 7.497 7.752 

Oстaли пoслoвни рaсхoди 4.674 8.463 

EБИTДA 9.508 7.996 

EБИTДA мaржa 43,6% 32,7% 

Tрoшкoви aмoртизaциje  1.318 1.807 

EБИT 8.190 6.189 

EБИT мaржa 37,6% 25,3% 

Финaнсиjски прихoди 268 699 

Финaнсиjски рaсхoди 320 428 

Oстaли прихoди 115 0 

Oстaли рaсхoди 50 0 

Нeтo дoбитaк/Губитaк пoслoвaњa кoje сe oбустaвљa   0 -402 

EБT 8.203 6.058 

Пoрeз 828 680 

Нeтo рeзултaт 7.375 5.378 

Нeтo прoфитнa стoпa 33,84% 21,97% 

 

На следећој табели је приказан биланс успеха на дан 31.03.2012. године као и на дан 

31.12.2011. године. 

 

У хиљадама динара  31.12.2011. 31.03.2012. 

Стaлнa имoвинa 68.536 67.290 

Нeмaтeриjaлнa улaгaњa  3.114 2.708 

Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa 61.329 60.533 

Дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 4.093 4.049 

Учeшћa у кaпитaлу 3.705 3.636 

Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 388 413 

Обртна имовина 39.211 48.087 

Зaлихe 2.247 2.448 

Пoтрaживaњa 895 284 

Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 29.557 29.949 

Гoтoвински eквивaлeнти и гoтoвинa 5.709 15.004 

ПДВ и aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 803 402 

Aктивa 107.747 115.377 

Вaнбилaнснa aктивa 42 42 

Кaпитaл 63.800 69.110 

Oснoвни кaпитaл 204 204 

Нeрeaлизoвaни дoбици пo oснoву ХOВ 9 -59 

Нeрaспoрeђeнa дoбит/Губитaк 63.587 68.965 

Дугoрoчнa рeзeрвисaњa 0 0 
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У хиљадама динара  31.12.2011. 31.03.2012. 

Дугoрoчнe oбaвeзe 0 0 

Краткорочне обавезе 43.947 46.267 

Oбaвeзe из пoслoвaњa 3.215 4.060 

Oбaвeзe пo oснoву ПДВ и ПВР 39.591 40.184 

Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe  1.141 2.023 

Пaсивa 107.747 115.377 

Вaнбилaнснa пaсивa 42 42 
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Извршење планова за први квартал 2012. године 

Као што је напоменуто у уводу, извршење планова у првом кварталу је било изузетно успешно. 

Сви циљеви Управног одбора за први квартал су остварени, а тамо где је било могућности 

започете су и активности из другог квартала.  

У следећим табелама је дат преглед задатака из Плана и програма рада Управног одбора за 

2012. годину. 

Приоритети за целу годину Остварено 

Успешно стартовање и регистрација .срб домена Да 

Стварање услова за повећање броја регистрованих (и обновљених) .rs и .срб домена У току по плану 

Унапређење софтвера за регистрацију домена У току по плану 

Припрема за увођење DNSSEC У току по плану 

Усклађивање опреме и софтвера са IPv6 протоколом Примена IPv6 У току по плану 

Реализација обавеза преузетих потписивањем Споразума о сарадњи са 
Министарством за телекомуникације и информационо друштво 

Да 

 

Област Задатак за I квартал Остварено 

Инфраструктура Мрежни заштитни уређаји (firewall) Да 

Набавка дискова Да 

Софтвер за регистрацију Анализа потреба Да 

Побољшање постојеће функционалности Да 

Почетак израде документације за постојећи 
софтвер 

Да 

Маркетинг Успешан почетак .срб домена Да 

ДИДС 2012 Да 

Повећање присуства на друштвеним мрежама Да 

Међународна сарадња Годишња конференција ЦЕНТР Да 

Конференција ICANN Костарика Одустало се 
због великих 

трошкова 

Људски ресурси и сарадња са 
Министарством 

Израда нове систематизације Да 

Нови систем награђивања запослених Да 

Квартални састанци са суоснивачима Да 

Квартални састанци са ОР Да 

Набавка за сертификацију придржавања стандарда 
корпоративног управљања 

Да 

Тестирање доступности DNS сервера Да 

 

Финансијски план за 2012. годину није рађен на кварталном принципу, тако да се не може дати 

оцена успешности његовог остварења, али се из дела о раду сектора финансија види да су и 

поред капиталних улагања и других инвестиција у првом кварталу очувани изузетни нивои 

ликвидности и солвентности. 

 

У Београду        в.д. директора 
10.априла, 2012. године      Бранислав Анђелић 
 


