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Увод 

 

У документу који следи дат је преглед пословања Канцеларије Фондације „РНИДС“ за други 
квартал 2013. додине. Структура документа прати поједине секторе у оквиру Канцеларије, а у 
уводном делу се даје само извод из најинтересантнијих аспеката пословања. 
 
Сви сервиси РНИДС-а су функционисали на стопостотном нивоу у току 2. квартала 2013. године. 
 
Током другог квартала 2013. године прихваћено је 400 аванса за домене и електронским путем 
и послато је 400 авансних рачуна, као и  5 рачуна из категорије обнове чланства постојећих 
чланова конференције суоснивача. Крајем другог квартала забележен је и пријем једног новог 
члана конференције суоснивача. Квартал је обележио и почетак сарадње Фондације РНИДС са 
два нова овлашћена регистра. Све наведене уплате су укупно износиле 24.631.580,00 динара и 
регистроване су као пословни прилив. 
 
Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у другом 
кварталу 2013. године износи 19.386.300,00 динара и представља повећање од 11% у односу на 
исти период у 2012. години и 27% у односу на 2011. годину.  
 
Након тестирања пуштен је у рад нови WHOIS сервис са побољшаним перформансама, а угашен 
је стари који је због других сервиса на себи имао потенцијалне безбедносне ризике што је 
главни разлог замене. 
 
Крајем маја покренуте су две јавне набавке за прикупљање понуда за Пројектовање софтвера 
за регистрацију домена и за набавку Мicrоsоft ОVS лиценци. Завршетак набавке услуге 
пројектовања софтверског решења за регистрацију домена планиран је за јул месец. На основу 
прикупљених понуда за набавку лиценци кроз Мicrоsоft ОVS уговор, као наповољнији понуђач 
изабран је S&Т Srbiја. 
 
Канцеларија је играла активну улогу у организацији редовне Конференцији суоснивача 
25.5.2013. године и то како лигистички, тако и кроз припрему одговарајућих материјала. Уз то у 
овом периоду је одржано и десет седница УО па је Канцеларија припремала адекватне 
материјале, в.д.директор и извршни директор за опште и правне послове су присуствовали 
седницама, а поступано је сукцесивно по одлукама и закључцима УО. 
 
Четврта годишња конференција ДИДС 2013, одржана је 18.4.2013. у Хотелу "Москва" у Београду. 
Овогодишњи  Дан интернет домена Србије је окупио 20 учесника из земље и света и преко 180 
посетилаца и новинара из 28 медијских кућа и агенција. Конференцији су, између осталих, 
присуствовали и представници Министарства финансија и привреде, Управе за Дигиталну 
агенду и РАТЕЛ-а. 
 
Током овог квартала в.д. директора је присуствовао ICANN конференцији која је одржана у 
Пекингу, Народна република Кина, заједно са извршним директором за опште и правне послове, 
чије је трошкове сносио  ICANN. Пратећи извештаји су у року достављени УО. Уз то 
представници РНИДС-а су присуствовали почетком јуна CENTR Jamboree скупу у Амстердаму, 
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Холандија и учестовали у раду одговарајућих радионица, зашта такође постоје извештаји који 
су достављени УО.  
 
У току овог периода продужен је ангажман в.д. директора на додатних месец дана – до краја 
јуна месеца одлуком УО. 
 
У априлу су са агенцијом ангажованом за израду нове корпоративне веб презентације 
уговорени нови услови за наставак сарадње, са новим роковима и новом, нижом ценом 
целокупног пројекта. Сарадња је настављена под новоуговореним условима, али је израда 
сајта и даље ишла спорије него што би требало. Осим спорости у реализацији, велики проблем 
је представљало и то што се сајт не развија осмишљено и многобројне грешке су указивале да 
не постоји ваљан систем у самој његовој поставци. Сходно томе, УО је на основу Извештаја о 
ревизији радне верзије новог сајта и предлога Канцеларије донео одлуку да се даља сарадња 
са агенцијом ангажованом за његову израду прекине, што је и реализовано крајем јуна уз 
пуштање депоноване менице. 
 
У току 2. квартала извршен је читав низ активности усмерених кa устaнoвљaвaњу, oбрaчуну и 
срaвњeњу свих нeплaћeних пoрeзa и дoпринoсa нa трoшкoвe службeних путoвaњa лицимa кoja 
су билa упућивaнa нa истe, a нису билa зaпoслeнa у РНИДС-у, a зa свoj aнгaжмaн су примaлa 
нeку врсту нaдoкнaдe. Нaкoн тoгa, oбрaчунaт изнoс oд скoрo 6 милиoнa динaрa je уплaћeн 
24.5.2013. нa oдгoвaрajућe рaчунe, a нaкoн тoгa oбaвљeнe су и свe нeoпхoднe рaдњe прeд 
пoрeскoм упрaвoм у смислу сaмoприjaвљивaњa (29.5.2013) и прeдaje OПJ 6 и OПJ 8 oбрaзaцa и 
oстaлe дoкумeнтaциje.  
 
Месец јун је обележен и припремом коначног предлога ребаланса финансијског плана. Предлог 
је након консултација, дискусије и прихваћен од стране УО на седници број 158, од 13.6.2013. 
године. Након тога овај ребаланс је постао пуноважан. 
 
Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности) како у динарима тако и у еврима на 
месечном нивоу у току другог квартала 2013. године је дато на графикону који следи. 
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Сeктoр ИКT услугa 

 

Расположивост сервиса 

  

Нaзив сeрвисa Tрajaњe прeкидa Рaспoлoживoст 
ДНС сeрвис Бeз прeкидa 100% 
Сервиси РсРег апликације Бeз прeкидa 100% 
Финансијски сервиси Бeз прeкидa 100% 
 

 

Регистрација домена 

 

Током другог квартала 2013. године прихваћено је 400 аванса за домене и електронским путем 
и послато је 400 авансних рачуна, као и  5 рачуна из категорије обнове чланства постојећих 
чланова конференције суоснивача. Крајем другог квартала забележен је и пријем једног новог 
члана конференције суоснивача. Квартал је обележио и почетак сарадње Фондације РНИДС са 
два нова овлашћена регистра. Све наведене уплате су укупно износиле 24.631.580,00 динара и 
регистроване су као пословни прилив. 
 
У категорији трансакција домена, током првог квартала, обрађено је 230 захтева за промену 
регистранта, од чега је 14 одбијено због неисправности достављене документације; од укупног 
броја трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра у 
надлежност другог интервенција РНИДС-а била је неопходна у 159 случајева; обрађено је 45 
захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена, од чега су 2 одбијена 
због неисправности достављене документације. У 47 наврата затражено је сторнирање 
трансакције регистрације одређеног назива интернет домена због грешке учињене приликом 
регистрације. Манипулације бренд пакетима назива интерент домена су биле ретке, и 
забележен је 1 захтев за промену регистранта бренд пакета, као и 3 трансфера бренд пакета из 
надлежности једног овлашћеног регистра у надлежност другог.  
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Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у другом 
кварталу 2013. године износи 19.386.300,00 динара и представља повећање од 11% у односу на 
исти период у 2012. години и 27% у односу на 2011. годину.  
 
Пројектовани износи броја нових и обновљених .rs назива интернет домена приказани су на 
сликама испод.  
 

 

 

 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ
co.rs. 450 1302 246 696.600 1297 198 672.750 893 173 479.700
edu.rs. 450 113 35 66.600 104 28 59.400 62 12 33.300
in.rs. 250 147 53 50.000 149 56 51.250 115 55 42.500
org.rs. 450 183 50 104.850 220 48 120.600 155 46 90.450
rs. 1.350 3239 1365 6.215.400 3162 1089 5.738.850 2432 1066 4.722.300
.rs 4.984 1.749 7.133.450 4.932 1.419 6.642.850 3.657 1.352 5.368.250
срб. 500 98 22 60.000 110 17 63.500 129 29 79.000
обр.срб 250 5 2 1.750 1 0 250 1 0 250
орг.срб 250 4 0 1.000 4 1 1.250 6 1 1.750
од.срб 250 4 0 1.000 5 0 1.250 4 0 1.000
пр.срб 250 30 0 7.500 37 5 10.500 41 6 11.750
.срб 141 2 71.250 157 23 76.750 181 36 93.750
укупно 2013. 7.204.700 6.719.600 5.462.000

укупно 2012. 6.183.416 6.026.933 5.323.657

укупно 2011. 5.331.950 5.208.052 4.677.206

укупно 2010. 4.840.750 4.268.802 4.051.056

укупно 2009. 5.054.100 3.328.950 3.445.400

II квартал 2013. године
април мај јун
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Током квартала сачињене су разне ад хок статистичке анализе за потребе Управног Одбора и 
извршних директора Фондације.  
 
Просечно је дневно одговарано на 3 до 4 телефонска захтева о конкретним доменима или 
процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно примано 4 
захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или фази 
тестирања. 
 

Помоћ овлашћеним регистрима 

 

У другом кварталу 2013. веће ангажовање у вези са овлашћеним регистрима је било везано за 
пуштање у рад новог регистра Mainstream и за њихово техничко прикључивање. Пружена је 
помоћ приликом повезивања и на систем и на тест базу и након интервенције све је доведено у 
функционално стање. Поред тога највише контаката за разрешавање проблема било је са 
новим овлашћеним регистром Hosting90, јер су прилагођавали свој софтвер са web сервисима 
које даје РНИДС.  
 
Због уходаности сви проблеми су решавани у најкраћем року јер су се по правилу налазили на 
страни овлашћених регистара па им је саветом и консултацијама указивано на начин да 
превазиђу потешкоће.  
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Дата центри 

 

Након тестирања пуштен је у рад нови WHOIS сервис са побољшаним перформансама, а угашен 
је стари који је због других сервиса на себи имао потенцијалне безбедносне ризике што је 
главни разлог замене. 
 
У дата центрима је стање праћено редовно кроз алате који омогућавају увид у догађаје у 
систему и саобраћају. Није било никаквих непланираних догађаја иако је уочено пар покушаја 
напада на ДНС сервер који су спречени квалитетним подешавањем сервера. 
 
Направљена је нова дистрибуциона листа електронске поште коју ће користити статутарна 
комисија. Направљена је анализа коришћења дистрибуционих листи електронске поште и оне 
које нису никада коришћене као и оне којима је давно истекао рок рада су архивиране и 
искључене, а направљене су промене у конфигурацији листи конференције суоснивача да би се 
олакшало слање на листу. Такође, направљена је и резервна копија форума конференције 
суоснивача. 
 
У складу са раскидом уговора са компанијом која је израђивала нову интернет презентацију 
РНИДС искључени су сервери на којима се презентација налазила ради заштите и очувања 
постојећег стања. 
 

Јавне набавке 

 

Крајем маја покренуте су две јавне набавке за прикупљање понуда за Пројектовање софтвера 
за регистрацију домена и за набавку Мicrоsоft ОVS лиценци. Завршетак набавке услуге 
пројектовања софтверског решења за регистрацију домена планиран је за јул месец.  
 
На основу прикупљених понуда за набавку лиценци кроз Мicrоsоft ОVS уговор, као 
наповољнији понуђач изабран је S&Т Srbiја. 

 

Послови у канцеларији 

 

У просторијама канцеларије РНИДС је рађено стандардно одржавање опреме и софтвера. 
Прављене су резервне копије како сервера у просторијама РНИДС тако и радних станица, а 
посебно и специфичних сервиса у оквиру датог сервера.  
 
Урађено је и пар тестова на безбедносне пропусте мрежне опреме како са унутрашње тако и са 
спољне стране у канцеларији са стандардним софтвером за Penetration testing (Kali Linux) и 
нису пронађени пропусти. 
 
Током месеца маја десио се непланиран нестанак струје у канцеларији током једног викенда па 
је било потребно прегледати унутрашње системе да није дошло до квара, а затим се десио и 
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један целодневни планирани нестанак струје који је онемогућио рад јер је трајао више од 5 
сати. Том приликом установљено је да је комуникациона опрема имала проблеме због 
нестанака струје и да је у једном периоду током викенда након дужег нестанка струје, 
неправилно радила. Уз помоћ компаније која под уговором одржава опрему и ИКТ сектора 
опрема је враћена у претходно функционално стање. 
 
На безбедносно комуникационој опреми у канцеларији инсталиран је софтвер за графичку 
анализу саобраћаја који постоји и на опреми сличне намене у дата центрима, са циљем да се 
анализира и евентуално предупреди потенцијално угрожавање информатичке безбедности у 
канцеларији. Ова инсталација је уследила након успешно испраћеног курса на коме су били 
запослени ИКТ сектора током 5 дана у другом кварталу. 
 

Службена путовања и присуство конференцијама 

 

У периоду од 3. – 5. јуна у Амстердаму је одржан CENTR Jamboree састанак, на коме су, из 
сектора ИКТ услуга, присуствовали Стефан Ковач и Жарко Кецић. 
 
У oквиру oвe мaнифeстaциje, представници из ИКТ сектора учeствовали су нa сaстaнку 
пoсвeћeнoм aдминистрaтивним питaњимa рeгистрaциje нaциoнaлних нaзивa интeрнeт дoмeнa, 
редној групи за техничка питања ccТLD регистара, састанку радне групе за истраживања и 
развој и састанку радне групе за безбедност система ccТLD регистара. 
 
У oквиру сaмoг сaстaнкa дeлeгaциja je прeзeнтoвaлa нajнoвиje вeсти o кoмплeтирaним 
прojeктимa и дaљим рaзвojним тeндeнциjaмa вeзaним зa .rs и .срб дoмeнскe прoстoрe, уз 
пoхвaлe прeдстaвникa пojeдиних oвлaшћeних рeгистaрa вeзaнe зa резултате у oблaсти 
aнaлитикe пoслoвaњa, кao и избoрa прojeкaтa чија је реализација у току.  
 
У оквиру састанка радне групе за техничка питања презентовани су прелиминарни резултати 
тестирања ДНС сервера у сарадњи РНИДС-а и ЕТФ-а. Такође, у оквиру састанка радне групе за 
безбедност система, РНИДС је имао две веома запажене презентације у вези сигурносног 
инцидента из децембра 2012. и ДДоС напада из фебруара 2013. Обе презентације су оцењене 
високом оценом, а нарочито је важно истаћи да је опште мишљење стручњака, који су 
присуствовали састанку, да је реакција РНИДС-а била брза и ефикасна. 
 

Усавршавање кадрова 

 

У периоду од марта 2013. до средине маја 2013. Стефан Ковач похађао је курсеве Основе Linux 
администрације (L201) и Основе Linux умрежавања (L202) на Електротехничком факултету у 
Београду. Крајем маја одржани су завршни испити које је Стефан Ковач успешно положио. 
 
У оквиру уговора са компанијом Com4T РНИДС је искористио право присуства курсу Cisco 
Firewall 2.0. На курсу су присуствовали Александар Костадиновић и Стефан Ковач и успешно су 
га савладали, за шта су добијени одговарајући сертификати. 
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Разно 

 

У месецу априлу је одржан Дан Интернет Домена Србије (18.4.) па је сектор ИКТ услуга био 
задужен за један део припреме и за праћење самог догађаја. Догађај је протекао у потпуности 
без икаквих техничких проблема или пропуста, као и директан интернет пренос догађаја. 
 
У мају је одржана редовна конференција РНИДС, па је ИКТ сектор учествовао у припреми и 
подршци током конференције. Није било никаквих техничких потешкоћа ни у самом раду нити у 
преносу који се одвијао преко интернет странице РНИДС. 
 
У јуну је одржана презентација сигурносне опреме и софтвера компаније Chеckpоint на коме је 
присуствовао систем администратор. Презентација и мини семинар су били јако корисни јер је 
између осталог разматран и начин заштите DNS сервера од DDоS напада различитим 
методологијама. 
 
Редовно је ажурирана интернет презентација РНИДС као и обично највише у деловима са 
документима Управног одбора и са списковима чланова Конференције суоснивача, али и 
постављању огласа и јавних позива.  
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Сектор за опште и правне послове 

 

Општи правни послови 

 
На почетку овог квартала обављене су редовне активности у погледу оцењивања запослених у 
сектору, као и утврђивање резултата анонимне анкете између запослених.  
 
Припремљен je Уговор и припадајућа документација за новог овлашћеног регистра 
„Mainstream“. Састављен је нацрт уговора са Мрежним системима у вези одржавања постојећег 
сајта. 
 
Пружена је стручна помоћ радној групи која је имала задатак да састави предлог Етичког 
кодекса и акта о политици спречавања сукоба интереса, а која је свој рад завршила током 
периода извештавања. 
 
Контактиран је преводилац у погледу превода назива Фондације на енглески језик, у циљу 
уношења исправног превода у Статут. 
 
Према добијеним информацијама од суоснивача „Југословенски преглед“, код ког је дошло до 
одређених статусних промена, у погледу евентуалног следа суоснивачких права и обавеза, 
контактиран је правни следбеник ове организације „Службени гласник“. 
 
Припремљена је и предата документација пред АПР-ом, која се односи на промене у вези 
оснивачке структуре РНИДС-а, тј пријем нових суоснивача. 
 
Због DDoS нaпaда који је претрпео РНИДС, Вишем jaвнoм тужилaштву у Београду и 
Mинистарству унутрашњих послова, Управа криминалистичке полиције, Одељење за борбу 
против високотехнолошког криминала, поднета је кривична пријава против НН лица збoг 
кривичнoг дeлa Рaчунaрскa сaбoтaжa из члaнa 299. и Спрeчaвaњe и oргaничaвaњe приступa 
jaвнoj рaчунaрскoj мрeжи из члaна 303.  Кривичнoг зaкoникa.   
 
Током месеца маја, учествовано на више састанака Комисије за набавку пројекта софтвера за 
регистрацију домена и обављена је коначна редакција конкурсне документације. Јавни позив 
за ову набавку је објављен 29. маја. Поред тога, учествовано је у ради комисије за набавку 
Microsoft лиценци и спроведен је поступак за набавку услуга из области људских ресурса ради 
селекције кандидата за директора РНИДС-а. Извршена је анализа предлога уговора са 
изабраним понуђачем и усаглашена коначна верзија уговора. 
 
Састављен је предлог уговора за обављање послова одржавања софтвера за праћење 
финансија РНИДС-а. 
 
Пружена је потребна помоћ менаџеру канцеларије за израду записника са конститутивне 
седнице Статутарне комисије. Уз то, дата су неоходна упутстава и инструкције за даље 
самостално вођење записника са седница овог тела. Састављен је предлог уговора са 
члановима Статутарне комисије. 
 
Изршена је анализа предлога уговора са интерном ревизијом и усаглашавање коначне верзије 
уговора. Састављена је иницијална верзија конкурсне документације за набавку 
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консултантских услуга за обављање SLEPT, SWOT и анализе домаћег и регионалног тржишта и 
учестовано у раду на састанку комисије за ову набавку. 
 
Састављен је иницијални предлог уговора за обављање послова директора РНИДС-а, без 
заснивања радног односа. 
 
Због грубог кршења одредби Уговора о пружању услуге израде веб презентације, на крају 
квартала раскинут је уговорни однос са извршиоцем ове услуге. Менице, које су представљале 
обезбеђење овог Уговора, предате су на наплату и део средстава, које је РНИДС претходно 
уплатио је повраћен.    
 

 Послови обављени за потребе УО и Конференције суоснивача 

 
У овом периоду одржано је десет седница Управног одбора и редовна седница Конференције 
суоснивача, за те потребе обављани су следећи редовни послови:  

 
  Припрема и редакција предлога аката и других материјала пре седнице; 
  Присуство на седницама и учествовање у раду; 
  Састављање записника по одржаним седницама и редакција донетих аката. 
 

Обављене су редовне припремне активности у делу који реализује Канцеларија приликом 
заказивања редовне седнице Конференције суоснивача за 25. мај 2013. 
 
 

Сарадња са другим организацијама 

 

Присуствовано је ICANN конференцији која је одржана у Пекингу, Народна република Кина, 
посебан извештај са овог скупа достављен је благовремено директору и Управном одбору. 
Трошкове одласка на овај скуп сносио је ICANN. 
 
У организацији комитета светске организације INTA1 у МУП-у Србије 29. априла 2013. одржан је 
округли сто у вези продаје кривотворене робе на Интернету. У име РНИДС-а, извршни директор 
за опште и правне послове је одржао презентацију која се односила на рaзлику измeђу 
сaдржaja пoстaвљeнoг нa сajт и сaмoг нaзивa дoмeнa, услoвимa зa брисaњe нaзивa дoмeнa и 
питaњa сврсисхoднoсти брисaњa нaзивa дoмeнa у случajeвимa кaдa сe сaдржajeм нa сajту крши 
нeкo прaвo интeлeктуaлнe свojинe.   
 
Са секретаријатом CENTR је договорено да у оквиру правне библиотеке са случајевима буде 
објављен и превод случаја у вези домена cocacola.co.yu, који је генерално интересантан и 
нетипичан, с обзиром на то да је тужбеним захтевом био обухваћен и регистар, а који уз то није 
имао правни субјективитет. 
 
Одржан је састанак у Привредној комори Србије са члановима председништва Комисије за 
решавање спорова у вези националних домена. Тема састанка су били предлози измена и 
допуна Правилника за решавање спорова у вези националних домена. 

                                                   
1 http://www.inta.org/Pages/Home.aspx 
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Крајем маја присуствовано је скупу правника у привреди који је одржан у Врњачкој Бањи од 
29. до 31. маја. У питању је редовни скуп који се у истом периоду одржава преко двадесет 
година. На овим скуповима поред типичних тема везаних за привреду, као што су копманијско и 
трговнинско право, у великој мери се обрађују и право интелектуалне својине, алтернативно 
решавање спорова и право конкуренције. 
 
Учестовано је на CENTR Jamboree скупу у Амстердаму, посебан извештај је претходно 
достављен директору и Управном одбору.  
 
Присуствовано је скупу други „Интернет дијалог Србије“, који је одржан у Београду. Исто тако, 
присуствовано је округлом столу под називом: „Проблем промета кривотворене робе путем 
Интернета у Републици Србији“, који је одржан у Привредној комори Србије. 

 

Општи послови 

 
Вршене су стандардне набавке општих ствари као што су: 

 Месечна набавка воде 
 Месечна набавка за кафе апарат 
 Месечна набавка материјала за одржавање просторија 
 Месечна набавка по тачки 7.9.1 (послужење за потребе РНИДС-а) 
 Набавка канцеларијског материјала  (папир, налози за путовања, спајалице, фолије за 

документа, фасцикле...) 
 
За потребе службених путовања у Амстердам (CENTR Jamboree) и Дурбан (ICANN) извршене су 
резервације и набавке авионских карата, хотелског смештаја и путног осигурања, као и 
резервација превоза од аеродрома до хотела и назад, по потреби. Документација је 
одштампана, комплетирана и предата члановима делегација. За потребе издавања виза 
извршене су припреме и слање неопходне документације. 
 
За потребе одржавања редовне седнице Конференције суоснивача изабрана је одговарајућа 
сала уз послужење. Припремљене су и послате позивнице, као и списак суоснивача са правом 
гласа, идентификационе картице, рекетићи за гласање и гласачки листићи за избор чланова 
Статутарне комисије. Пружена је логистичка подршка на самој седници. 
 
Током припрема поводом одржавања конференције ДИДС 2013 спремљени су упитници, 
саопштења за новинаре као и остале потребне ствари по дефинисаној check листи, те је 
организован превоз рекламног и осталог материјала од канцеларије до места одржавања. 
Учестовано је у припремању сале, акредитација и поклона у хотелу ноћ пре одржавања 
конференције. Урађене су завршне припреме непосредно пред почетак конференције, те су по 
доласку гостију смештене VIP званице, учесници и модератори по унапред дефинисаном плану 
седења. Пружена је помоћ при регистрацији и током трајања конференције по потреби. 
 
Присуствовано је једнодневном семинару „Вештине и технике савременог пословног секретара“ 
на ком су прикупљене корисне информације за обављање општих послова. 
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Што се тиче предрачуна и рачуна стандардне операције су: 
 Издавање предрачуна и рачуна за годишње накнаде по уплати истих и припремање за 

слање поштом. 
 Слање предрачуна за регистрацију домена по добијеним захтевима ОР-ова. 

 
У вези са протоколима за исплату активности су: 

 Попуњавање нових и прослеђивање по секторима, као и пријем завршних предмета за 
архивирање, ажурирање и скенирање. 

 Од почетка године, па до краја јуна издато је 479 Протокола за исплату који су заједно 
са пратећом документацијом скенирани и архивирани по броју предмета. 

 
За потребе електронске базе припремљено је 6 регистратора из сектора за опште и правне 
послове и предато на скенирање и архивирање. 
 
Од осталих стандарних општих и административних послова потребно је навести: 

 Пријем и завођење пристигле документације, припрема одлука и дописа, припрема 
предрачуна и протокола за плаћање, архивирање, пословна комуникација, пријем 
странака; 

 Извршена обнова полиса путних осигурања за наредних годину дана у Европи за 
запослене који редовно путују на конференције; 

 Присуство и припрема записника са седница УО, у својству замене; 
 Присуство и припрема записника са седнице Статуарне комисије; 
 Обављање послова предаје пред АПР-ом и Пореском управом; 
 Преузимање маркица за здравствене књижице; 
 Разврставање, оверавање и припрема интерне поште, слање по куриру. 
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Сектор за развој пословања 

 

Рaзвoj пoслoвaњa 

 

ДИДС 

 
Четврта годишња конференција ДИДС 2013, одржана је 18. априла, у Хотелу "Москва" у 
Београду. Овогодишњи  Дан интернет домена Србије је окупио 20 учесника из земље и света и 
преко 180 посетилаца и новинара из 28 медијских кућа и агенција. Конференцији су, између 
осталих, присуствовали и представници Министарства финансија и привреде, Управе за 
Дигиталну агенду и РАТЕЛ-а. 
 
Конференција је, као и увек до сада, била бесплатна за све посетиоце, али пошто је посвећена 
првенствено корисницима националних интернет домена, регистрација за присуствовање 
конференцији је била омогућена само за оне који се пријаве са e-mail адресама које се 
завршавају на .RS или .СРБ.  
 
За Конференцију је креирана нова, напреднија верзија сајта на адреси dids.rs / дидс.срб, на оба 
писма, на српском и енглеском језику. Сајт је прихватао пријаве, контролишући адресу е-поште 
(да ли је на нашем домену), и проверавао валидност унетих адреса. Такође је генерисао ID 
бројеве и креирао е-карте које су слате директно са сајта. Кад је Конференција почела, на 
насловној страни су се појавили прозор за видео пренос и „tweet wall“ који је приказивао 
твитове са хаштагом #DIDS2013. 
 
За потребе ДИДС-а је креирана видео анимација нашег инфографика, која је нашла место и на 
DVD-у, као једном од поклона учесницима и посетиоцима, постављена је на наш YouTube канал 
и ДИДС сајт, а биће постављена и на наш нови корпоративни сајт. 
 
Због немогућности да уживо учествује на ДИДС-у, недељу дана раније је снимљено предавање 
Лазара Џамића, нашег експерта за дигиталне медије који ради као Planning Director у 
компанији "Kitcatt Nohr Digitas" из Лондона. На ДИДС-у је емитован скраћени снимак 
предавања, а цело предавање је постављено на наш YouTube канал и ДИДС сајт. 
 
Конференција је била подељена на 3 тематска блока. У првом блоку под називом "Регулисан, а 
ипак слободан Интернет", модератор је био Владимир Радуновић из Дипло фондације. Други 
блок, који је почео снимком Џамићевог предавања, носио је назив "Глобално, а домаће!" и бавио 
се успесима наших људи који су своје пословне идеје успели да пласирају и на међународном 
интернет тржишту, а модератор је била Драгана Вукајловић Крстовић. "Успешни, а на српским 
доменима" је била тема трећег блока, који су модерисали Предраг Милићевић и Милоје Секулић. 
Блок је почео видео презентацијом инфографика "Зашто је .RS најбољи избор", а представио је 
доменске стратегије великих и успешних компанија и институција, као и успешне домаће 
појединце и пројекте на националним интернет доменима. 
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Уговорено је 21 медијско спонзорство (принт, радио, ТВ, веб), а забележено је укупно 120 објава 
у медијима, од тога 77 на Интернету, 8 на ТВ станицама, 8 на радио станицама и 27 у 
штампаним медијима (17 текстова и 10 огласа). Трошак целокупног присуства у свим медијима 
је 0 динара. 
 
Пренос је вршен уживо на 7 локација. На Tвитеру је био актуелан хаштаг  #DIDS2013 који се 
појавио у преко 380 твитова. 
 
За Конференцију је креиран event на Фејсбуку, а на њему, LinkedIn-у  и Твитеру је ишла и мања 
кампања. Активности на Фејсбуку су допринела да се, у недељи Kонференције, reach (број особа 
које су виделе бар неки од садржаја на страници) попне на скоро 6.700, иако имамо мање од 
2.750 пратилаца. 
 
Укупни трошкови за ДИДС 2013 су за око 100.000 динара мањи од предвиђених. 
 
На крају догађаја је попуњено 69 упитника у којима су посетиоци 1. блок оценили просечном 
оценом 4,30 (модератор је добио 4,48, а учесници 4,13), 2. блок просечном оценом 4,50 (модератор 
је добио 4,03, а учесници 4,58), а 3. блок, 1. део, просечном оценом 4,15 (модератор је добио 4,25, 
а учесници 4,02), док је 2. део добио просечну оцену 4,24 (модератор је добио 4,37, а учесници 
3,97). Просечна оцена организације целокупног догађаја износи 4,47. 
 
Посетиоци су посебно интересовање показали за теме „Интернет и пословање“ (49 гласова), 
„Друштвене мреже“ (43 гласа) и „Посећени и успешни сајтови на .rs и .срб доменима“ (33 гласа). 
Глобално, највећа замерка је упућена конфигурацији сале, што нас утврђује у одлуци да 
следеће године ДИДС буде организован у неком другом простору. То ће наметнути додатни 
трошак од неколико хиљада евра, али је то неопходно ако се жели да Конференција напредује. 
 

Скупови 

 
На 13. међународној конференцији, Е-трговина 2013, било је преко 300 учесника и гостију, а 
путем директног видео преноса, на више локација, програм  је пратило још неколико стотина 
особа. 
 
Као спонзори конференције, РНИДС је био визуелно присутан на свим промо материјалима, 
флајери РНИДС-а су подељени посетиоцима, а три roll-up-а су била постављена на уласку у 
салу у којој се одржавао главни програм конференције, као и у самој сали. 
 
Излагање извршног директора за развој пословања на тему „Бренд из угла Гугла“ је привукло 
неподељену пажњу присутних и доста коментара. На крају, највише питања је било везано за 
ћирилицу на нету, што говори у прилог томе да је ангажовање на промоцији и брендирању .СРБ 
домена дало резултате и довело до повећања свести о употреби ћирилице на Интернету и 
ћириличких веб адреса.  
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У мају је РНИДС био спонзор форума Digital Day 2013, у организацији IAB Serbia. Форум је 
окупио предаваче из организација, медијских кућа и агенција, као што су IAB Europe, BBC 
Worldwide, Preview Networks, Thinkdigital, GfK и Convergent Media Group, док су на завршном 
панелу учествовали представници Httpool-а, ERSTE банке, Fastbridge-а, Ringier Axel Springer-а, 
Телеграфа и Huge Media. Изнети су занимљиви подаци веб истраживања у Србији који руше 
перцепцију да Срби време на Интернету скоро ислључиво проводе на Фејсбуку и у први план 
постављају важност сајтова, веб адреса и назива домена који су први „на мети“ претраживача 
као што је Гугл.  
 
11. CENTR-ова маркетиншка радионица у Амстердаму је у јуну окупила представнике 24 
национална регистра и CENTR-а. Присутни су били и представници Јапана, Новог Зеланда и .ORG  
регистра. 
 
На скупу се издвојило неколико тема: 

 Развој односа са ОР-овима – по том питању су најактивнији Холанђани (Registrar 
Barometer), а одмах уз њих су и Французи (Registrar Days), па Украјинци (Registrars 
Satisfaction Survey) и  Пољаци (Registrars’ Meeting). 

 Квалитет садржаја сајтова на националним доменима – и овде су врло активни 
Холанђани, као и Швајцарци (у августу 2012. су проглашени за земљу са најмање 
malware инфицираних сајтова на свету), па затим Луксембуршки регистар и Словенци. 

 Јако успорен раст броја домена – те проблеме су истакли Холанђани и Шпанци, али и 
други национални регистри наилазе на сличне проблеме. 

 Годишњице домена и националних регистара – Швајцарци су у новембру 2012. 
прославили 25. годишњицу регистра, Летонци славе 20 година .LV домена, а Аустријанци 
25 година .AT домена и 15 година регистра. 

 
Централна тема скупа је била кризна комуникација, којој је био посвећен други део скупа. 
Интересантне презентације су одржали представници шведског и, посебно, кандског регистра, 
док су свој допринос дали и холандски регистар као и једна холандска агенција (BCM Academy). 
 
У склопу 4ПИ пројекта „ИКТ за све“, у Краљеву је 25. јуна одржана једна од завршних 
активности тог пројекта, на којој је испред РНИДС-а присуствовао в.д. директора, Александар 
Поповић. У сали Регионалне привредне коморе Краљево је одржан скуп за просветне раднике и 
представнике школа Рашког округа, предузетнике и друге заинтересоване посетиоце. На њему 
је промовисан сам пројекат, у оквиру ког је за Интернет описмењено скоро 200 просветних 
радника, регистровано 10 .СРБ домена и креиран велики број блогова просветних радника. На 
скупу су промовисани и визија, мисија и делатност РНИДС-а, као и значај регистрације 
националних интернет домена, што је допринело да се у неформалним разговорима препозна 
све већа свест о значају РНИДС-а и вредностима које Фондација промовише кроз своје 
делатности. 
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Састанци 

 
Одржан је састанак са Александром Бировљевим, e-commerce менаџером Банке Intesa из 
Београда. Тема су била мала и средња предузећа у Србији и њихова недовољна присутност на 
Интернету. Примарна циљна група Банке Intesa су средња предузећа, којима желе да омогуће 
плаћање преко Интернета, а њихово присуство на Интернету, кроз израду адекватног сајта, је 
виђено у креирању website builder-а. Закључак је био да због тога треба пронаћи и трећег 
партнера у пројекту, који би могао да креира адекватан софтвер, али и да после тога обезбеди 
корисничку подршку. Први избор је био Телеком, јер има све „предиспозиције“ да буде тај трећи 
партнер (има све техничке могућности, а већ је и наш ОР), па је договорено да се убрзо у 
Телекому закаже састанак на ову тему. 
 
Са Миланом Ковачевићем, Country Manager-ом српског огранка Gemius-а, највеће међународне 
истраживачке агенције специјализоване за Интернет, организована је посета Gemius-у. Том 
приликом су Стефан Ковач и Предраг Милићевић упознати са базом података којом Gemius 
располаже, као и многим статистичким подацима који се, на основу бројних, различитих 
филтрирања могу добити. Разговарано је и о анкетама које су крајем 2012. спроведене преко 
сервиса SurveyMonkey и Милан Ковачевић је дао предлог да са таквим анкетама покушамо 
преко његовог система и обаћао помоћ у спровођењу тих активности. 
 
Са Марком Танасковићем, директором издања Tech Lifestyle магазина договорене су две теме 
које би требало да се обраде у следећим бројевима – објашњење коришћења поддомена (ко 
има право на које поддомене), као и разлог за регистрацију двословних назива интернет 
домена и начин њиховог коришћења у свакодневном животу и раду (која је њихова употребна 
вредност за компаније). 
 
У циљу ангажовања квалитетних саговорника за ДИДС 2014, остварен је контакт са Николом 
Столником из Гуглове канцеларије у Даблину, коме је представљен ДИДС пројекат и идеја како 
би Гугл могао да буде присутан на њему. Николи се идеја свидела и проследио је упит свом 
регионалном менаџеру с којим ће проћи кроз овогодишњи догађај како би пронашли 
одговарајуће решење. Обећао је повратне информације чим их буде имао. 
 

Извештаји 

 
Током јуна је креирано и достављено неколико извештаја УО РНИДС-а: 

 Анализа степена реализације плана и програма УО за 2013. у домену активности 
Сектора за развој пословања 

 Извештај о српским националним доменима (за представнике Гугла) 
 Извештај о 4ПИ програму, од 2010. до 2012. (за представнике Гугла) 
 Извештај о ревизији радне верзије новог сајта (креирао Лазар Бошковић) 
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ПР и мaркeтинг aктивнoсти 

 

У другом  кварталу је забележено укупно 113 објава – 35 у штампаним медијима, 60 на 
Интернету и по 9 радијских и ТВ објава. Објаве су покривале углавном конференцију ДИДС 
2013 (укупно 97 објава), док се 5 објава односило на вест о томе да су се два РНИДС-ова PR  
пројекта пробила у финале за ПРиЗнање 2013, награду коју додељује ДСОЈ.  
 
Медијска анализа показује да је 65 различитих медија извештавало о РНИДС-у – 15 штампаних 
медија, 9 телевизијских и радио станица и 32 интернет портала. 
 

 

 

На основу анализе 105 објава, које је обухватио електронски клипинг, највећи број објава 
забележен је у априлу, кад је и оцена наклоњености била највећа (тада је био најбољи однос 
између позитивних и неутралних објава). 
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Број објава у 2. кварталу 2013. је приметно мањи у односу на 1. квартал, али је забележен раст 
медијске присутности у електронским медијима (како по броју објава - повећање за 50%, тако и 
по минутажи- повећање за 80%) што је утицало на укупно повећање AVE вредности за 14,5%. 
 
Медијска анализа показује да је 90% медијских објава било планирано и да се у 90% медијских 
извештаја РНИДС појављивао као примарна тема објаве. 

 

   

 

Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима.  
 
У априлу су огласи изашли у часописима PC Press, Digital, InStore, Бизнис и финансије, IT 
market, Привредни преглед, Профит, GM, Market Network и Tech Lifestyle.  
 
Организатори, модератори и учесници ДИДС конференције (Предраг Милићевић, Милоје Секулић, 
Владимир Радуновић, презвитер Оливер Суботић, Миодраг Ристић, Владимир Преловац) 
гостовали су у бројним електронским медијима (ТВ РТС 2, ТВ Студио Б, ТВ Б92, TV Happy, ТВ Б92 
Инфо, Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио Београд 202, Радио Студио Б, Радио Новости) и 
пружали информације у вези Конференције. 
 
Медијима су пласирана саопштења о учешћу Лазара Џамића, Владимира Преловца, презвитера 
Оливера Суботића и професора Ротерта на ДИДС-у, објављена је најава ДИДС-а, информација о 
локацијама на којима се конференција може пратити уживо, као и извештај о одржаном 
догађају. На ДИДС сајт и на друштвене мреже (Facebook, LinkedIn и Twitter) су постављене 
најаве и других учесника.  
 
Припремљен је и предат ауторски текст „И закони су против спама“ магазину „Бизнис и 
финансије“, затим текст о правилном присуству на нету „Туђе немамо, своје имамо“ магазину 
„Интернет огледало“ и текст „Интернет сајт се не продаје на кило“ магазину „InStore“.  
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На стручном порталу о маркетингу и адвертајзингу, lumiere.rs, у мају је објављен текст 
Предрага Милићевића „Национални домени из угла Гугла“. 
 
Вести које су биле актуелне током маја углавном су имале значаја само за интерне јавности, 
тако да су комунициране путем РНИДС-овог корпоративног сајта и корпоративних страница и 
профила на друштвеним мрежама. Неке од њих су преко RSS канала нашле пут и до једног 
броја веб медија. 
 
Једна од њих је и вест о округлом столу под називом "Проблем промета кривотворене робе 
путем Интернета у Републици Србији", који је организовао Комитет за борбу против 
кривотворења (ACC - Anticounterfeiting Committee) Међународне асоцијације за заштиту жигова 
(INTA - International Trademark Association). Присутни су били представници МУП-а, Управе 
царина, Завода за интелектуалну својину, Привредне коморе Србије, правне службе "Орион 
телекома" и представници адвокатских канцеларија које се баве заступањем у области заштите 
интелектуалне својине, а Дејан Ђукић је, у име РНИДС-а, одржао презентацију о рaзлици 
измeђу сaдржaja пoстaвљeнoг нa интернет сajт и сaмoг нaзивa интернет дoмeнa, услoвимa зa 
брисaњe нaзивa дoмeнa и питaњa сврсисхoднoсти брисaњa нaзивa дoмeнa у случajeвимa кaдa 
сe сaдржajeм нa сajту крши нeкo прaвo интeлeктуaлнe свojинe. 
 
У јуну су, од уговорених ауторских текстова, објављени текстови Предрага Милићевића 
„Национални домен – конкурентска предност“, на тему  МСП и Интернета из угла Гугла, у 
магазину „Економетар“, као и текстови Лазара Бошковића „Како да знају где сте на Интернету?“ 
у магазину „InStore“ и „Српски Интернет - од .YU до .СРБ“ у јубиларном 200. броју часописа „PC 
Press“.  
 
Од уговорених ауторских текстова реализован је ауторски чланак Предрага Милићевића „Водич 
за мала и средња предузећа о употреби интернета“ за економски портал www.economy.rs, као и 
његов интервју за часопис „Digital“ на тему правилног избора и регистрације назива интернет 
домена, као и тренутним активностима и плановима РНИДС-а. Осим тога, часопису „Tech 
Lifestyle“ је достављен материјал на основу ког ће се креирати текст о нашим националним 
доменским просторима и правилном избору назива интернет домена. Објаве свих наведених 
текстова су планиране за јул. 
 
Ажуриран је и одштампан проспект "Шта све треба да знате о називу домена", који је подељен 
посетиоцима и учесницима конференције Е-трговина 2013 на Палићу. Нова верзија проспекта је 
постављена и на корпоративни сајт. 
 
За ПРизнање 2013, награду Друштва Србије за односе са јавношћу, припремљени су и 
пријављени кампања увођења .СРБ домена (у категорији „PR комуникација у интегрисаним 
кампањама“), као и пројекат „Теслина визија Интернета“ (у категорији „Комуникација у 
непрофитном сектору“). Оба пројекта су се нашла међу финалистима, али нажалост, ни један 
није освојио награду у својој категорији. 
 
Креиран је Годишњи извештај за 2012. годину. PDF српске верзије је постављен на 
корпоративни сајт, о чему су обавештене све интерне јавности, као и екстерне јавности, путем 
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друштвених мрежа. Извештај је преведен и на енглески језик, вест о томе, заједно са PDF-ом, 
постављена је на енглеску верзију сајта, а достављена је и CENTR-u, тако да ће бити објављена 
у првом јулском броју „CENTR news“-а. 
 
Креиране су и постављене на сајт РНИДС Вести број 13, које покривају дешавања у 1. кварталу 
2013, као и РНИДС Вести број 14, које су покриле дешавања на Конференцији ДИДС 2013. PDF је 
постављен на корпоративни сајт и о томе су обавештене све интерне јавности. 
 
У априлу су са агенцијом ангажованом за израду нове корпоративне веб презентације 
уговорени нови услови за наставак сарадње, са новим роковима и новом, нижом ценом 
целокупног пројекта. Сарадња је настављена под новоуговореним условима, али је израда 
сајта и даље ишла спорије него што би требало. У јуну је завршена мобилна верзија 
корпоративне веб презентације и исправљене су многе уочене грешке, али је темпо за 
завршетак тог пројекта и даље био много спорији од предвиђеног. Осим спорости у реализацији, 
велики проблем је представљало и то што се сајт не развија осмишљено и многобројне грешке 
су указивале да не постоји ваљан систем у самој његовој поставци, тако да се накнадно 
отклањају грешке, али узроци навероватније остају скривени и представљају потенцијални 
извор неких нових проблема. Сходно томе, УО је на основу Извештаја о ревизији радне верзије 
новог сајта и предлога Канцеларије донео одлуку да се даља сарадња са агенцијом 
ангажованом за његову израду прекине, што је и реализовано крајем јуна. 
 
Редовно је одржаван РНИДС-ов сајт и одржавана комуникација преко Фејсбук и LinkedIn 
страна и Твитер налога. 
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Сектор финансија 

 

Извештај сектора за финансије за други квартал, 2012. године сачињава пет целина: 

 Активности сектора, 
 Финансијски извештаји, 
 Реализација финансијског плана, 
 Преглед финансијских средстава и 
 Купци. 

 

Aктивнoсти сектора 

 

Април 

 

У aприлу мeсeцу je вeлики дeo пoслa биo усмeрeн нa aктивнoсти  у вeзи сa припрeмoм првoг 
трoмeсeчнoг финaнсиjскoг извeштaja зa 2013, тj. зa први квaртaл 2013. у сaрaдњи сa 
књигoвoдствeнoм. Aктивнoсти су сe углaвнoм oднoсилe нa срaвњивaњe  книгoвoдствeнe 
eвидeнциje глaвнe књигe и  aнaлитикe сa пoмoћним eвидeнциjaмa Фoндaциje РНИДС. 
 
Елементи овог финансијског извештаја су саставни део Iзвештаја вд директора о раду 
Канцеларије за први квартал 2013. године.  
 
Са фирмом која је ангажована за израду нове корпоративне веб презентације Фондације су 
уговорени нови услови, имајући у виду насталу ситуацију, а што је врло битно са аспекта 
финансија и значајно нижом ценом целокупног пројекта. 
 
Сектор је био и подршка са финансијске стране организацији четвртог ДИДС-а, у смислу 
заједничког настојања на нивоу Канцеларије усмереног ка рационализацији трошкова. 
 
Значајан део активности је усмерен на праћење реализације 4ПИ пројеката, нарочито у 
финансијком смислу, тј. колико динамика пројеката одговара финансијским плановима 
наведеним приликом конкурисања.  
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Мај 

 

Нajвeћи oбим пoслa у oквиру сeктoрa je биo усмeрeн кa сaрaдњи (срaвњивaњe  книгoвoдствeнe 
eвидeнциje глaвнe књигe и  aнaлитикe сa пoмoћним eвидeнциjaмa Фoндaциje „РНИДС“) сa 
књигoвoдствeнoм aгeнциjoм усмeрeнoj кa устaнoвљaвaњу, oбрaчуну и срaвњeњу свих 
нeплaћeних пoрeзa и дoпринoсa нa трoшкoвe службeних путoвaњa лицимa кoja су билa 
упућивaнa нa истe, a нису билa зaпoслeнa у РНИДС-у, a зa свoj aнгaжмaн су примaлa нeку врсту 
нaдoкнaдe. Нaкoн тoгa, oбрaчунaт изнoс oд скoрo 6 милиoнa динaрa je уплaћeн 24.5.2013. нa 
oдгoвaрajућe рaчунe, a нaкoн тoгa oбaвљeнe су и свe нeoпхoднe рaдњe прeд пoрeскoм упрaвoм 
у смислу сaмoприjaвљивaњa (29.5.2013) и прeдaje OПJ 6 и OПJ 8 oбрaзaцa и oстaлe 
дoкумeнтaциje. Књигoвoдствeнo, oвa прoмeнa je oбухвaћeнa у oквиру нeрaспoрeђeнe дoбити из 
прeтхoдних гoдинa. 
 
У току овог месеца отпочети су иницијални кораци ка изради ребаланса финансијског плана за 
2013. годину кроз читав низ консултација са колегама из других сектора. 
 
Посебно је велики акценат стављен на финансијско праћење службених путовања који следе 
већ почев од месеца јуна. 
 
Испрaћeн je jaвни пoзив зa нaбaвку услугa интeрнe рeвизиje дo истeкa рoкa зa приjaву 
20.5.2013. гoдинe, a нaкoн чeкa je и сaчињeн крaтaк извeштaj o приспeлим пoнудaмa кaкo би УO 
билo oмoгућeнo oдлучивaњe пo oвoм oснoву, нaкoн чeгa je нa сeдници и oпрeдeљeнo дa тo будe 
Moore Stephens, сa убeдљивo нajпoвoљниjoм пoнудoм. 
 
Финaнсиjски je испрaћeнa oргaнизaциja рeдoвнe Кoнфeрeнциje суoснивaчa у Хoтeлу „Moсквa“ 
25.5.2013. гoдинe, кaкo oпeрaтивнo тaкo и у кoнтeксту угoвaрaњa. 
 
Значајан део активности је усмерен на праћење реализације 4ПИ пројеката, нарочито у 
финансијком смислу, тј. колико динамика пројеката одговара финансијским плановима 
наведеним приликом конкурисања.  
 

Јун 

 

Централна активност у првој половини месеца, што се овог сектора тиче, јесте припрема 
коначног предлога ребаланса финансијског плана. Предлог је након консултација, дискусије и 
прихваћен од стране УО на седници број 158, од 13.6.2013. године. Након тога овај ребаланс је 
постао пуноважан. 
 
У јуну месецу су извршена продужења орочења новчаних средстава по основу истеклих 
орочења под истим условима. 
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Са финансијске стране је испраћен однос са несуђеним испоручицем новог сајта Фондације у 
смислу предлога за раскид уговора који је УО и усвојио. Након тога су предузете потребне 
активности у вези са активирањем менице. Првог дана (28.6.2013) је на рачуну РНИДС-а 
евидентиран прилив по овом основу од 74.367,72 динара. Иначе у 2012. години је Hаt Wеbtеchu 
уплаћено 410.000 динара (210.000 + 200.000). Пре акенскирања уговора је зарачунат пенал на 
нивоу од 69.000 динара, тако да је РНИДС код истих пре активирања менице имао аванс од 
341.000 динара. То значи да је последњег радног дана остварен повраћај непуна 22% аванса. 
 
Посебно је велики акценат стављен на финансијско праћење службених путовања која су се 
догодила у јуну и која ће уследити у јулу месецу.  
 
Значајан део активности је усмерен на праћење реализације 4ПИ пројеката, нарочито у 
финансијком смислу, тј. колико динамика пројеката одговара финансијским плановима 
наведеним приликом конкурисања.  
 

* 

* * 

Нa свaкoднeвнoj oснoви у рeдoвнoм рoку сe извршaвajу рeдoвни пoслoви кao штo су:  

 eлeктрoнскa плaћaњa пo прoтoкoлимa,  
 кoнтрoлa aвaнсних рaчунa,  
 прaћeњe eвидeнциje исплaтa и уплaтa,  
 кoнтрoлa свих уплaтa и исплaтa,  
 прaћeњe извoдa бaнaкa,  
 пoслoви блaгajнe,  
 прaћeњe тoкoвa нoвцa,  
 свaкoднeвнa кooрдинaциja рaдa сa књигoвoдствeнoм aгeнциjoм,  
 припрема читавог сета пратећих образаца,  
 oбрaчуни службeнoг путa,  
 припрема исплате зарада и накнада по уговорима о делу,  
 предузимање неопходних активности према Пореској управи и осталим Државним 

органима, сарадња са банкама, итд... 
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Финaнсиjски извeштajи 

 

У oвoм дeлу дoкумeнтa укрaткo ћe бити прeдстaвљeни билaнс успeхa (зa пeриoд 1.1-30.6.2013. 
гoдинe, у пoрeђeњу сa пeриoдoм 1.1-30.6.2012) кao и билaнс стaњa (нa дaн 30.6.2013. гoдинe у 
пoрeђeњу сa стaњeм нa дaн 31.12.2012. гoдинe) тe прaтeћи пoкaзaтeљи пoслoвaњa у 
пoсмaтрaнoм врeмeнскoм oквиру. 
 
Најпре, на наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за наведени 
период и одговарајуће стопе раста. 
 

 Показатељ у .000 РСД H1 2012. или 31.12..2012.  H1 2013. или 30.6..2013. % 
Пoслoвни прихoди 42.319 46.633 10,2% 
EБИTДA 5.737 15.869 176,6% 
EБИTДA мaржa 13,6% 34,0% 151,0% 
Нeтo рeзултaт 3.213 12.998 304,5% 
Aктивa 113.605 119.637 10,6% 
Кaпитaл 58.607 71.729 22,4% 
Нeтo дуг -7.409 -7.011 -0,1% 
Нeтo дуг / EБИTДA -0,8 -0,4 -42,3% 

 

Биланс успеха 

Позиција у .000 РСД  H1 2012. H1 2013. 
Пoслoвни прихoди 42.319 46.633 
Прихoди oд прoдaje 41.906 46.266 
Oстaли пoслoвни прихoди 413 367 
Пoслoвни рaсхoди 36.582 30.764 

Tрoшкoви мaтeриjaлa 480 243 
Tрoшкoви зaрaдa и нaкнaдa зaрaдa 18.895 20.240 
Oстaли пoслoвни рaсхoди 17.207 10.281 

EБИTДA 5.737 15.869 
EБИTДA  мaржa 13,6% 34,0% 

Tрoшкoви aмoртизaциje  3.646 2.548 
EБИT 2.091 13.321 
EБИT мaржa 4,9% 28,6% 
Финaнсиjски прихoди 2.286 1.286 
Финaнсиjски рaсхoди 74 768 
Oстaли прихoди 0 69 
Oстaли рaсхoди 0 0 
Нeтo дoбитaк/Губитaк пoслoвaњa кoje сe oбустaвљa  -657 -20 
EБT 3.646 13.888 
Пoрeз 433 890 
Нeтo рeзултaт 3.213 12.998 
Нeтo прoфитнa стoпa 7,6% 27,9% 
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Пословни приходи су у посматраном периоду у односу на претходни еквивалент порасли за 
нешто преко десет процената. У истом периоду пословни расходи су смањени за скоро 16%. Та 
два кретања су условила раст ЕБИТДА марже са 13,6% на 34%. Сама ЕБИТДА је повећана за 
скоро 2,8 пута у посматраним периодима времена. 
 
Трошкови амортизације су смањени услед промене рачуноводствене политике у делу који се 
односи на примењене амортизационе стопе. ЕБИТ маржа је када се све резимира са нивоа од 
4,9% у првом полугодишту 2012. године дошла на ниво од 28,6% у првој половини 2013. године. 
 
Укључивањем у анализу и позиција биланса успеха испод пословног резултата долази се до 
нето резултата пре опорезивања од 13.888 хиљада динара, а са обрачунатим порезом и до нето 
резултата  - добитка у износу од 12.998 хиљада динара.  
 
То значи и нето профитну стопу од 27,9% у првој половини 2013. године, док је у првом 
полугодишту  2012. године износила 7,6%. Ово захваљујући расту нето резултата у 
посматраном периоду од преко 4 пута. 
 
На графикону који следи приказан је тренд и структура резултата у периоду прва половина 
2012 – прва половина 2013. године у хиљадама динара. 
 

 

Оваква слика биланса успеха, иако раст профитабилности није превасходни циљ организације 
као што је РНИДС, може да охрабри, али у смеру акумулације супстанце за остваривање 
примарно постављених циљева за 2013. годину, у другој половини текуће године. 
 
Графички приказ маржи профитабилности је дат на следећем графикону (уз проширење 
временске серије и на 2011. годину, тј. њено прво полугодиште. 
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Пошто се у структури трошкова, тј. пословних расхода издвајају две категорије потребно их је 
и додатно расветлити.  То су трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи, као и 
остали пословни расходи.  
 
На првој табели следи преглед позиције „трошкови зарада и накнада зарада и остали лични 
расходи“. 
 

Врстa трoшкa у .000 РСД H1 2012. H1 2013. 
Tрoшкoви зaрaдa и нaкнaдa зaрaдa (брутo) 9.492 10.166 
Пoрeзи и дoпринoси нa зaрaдe и нaкнaдe зaрaдa  1.595 1.710 
Брутo нaкнaдe физичким лицимa пo oснoву угoвoрa 2.210 1.198 
Tрoшкoви нaкнaдa члaнoвимa УO 3.237 5.556 
Oстaли лични рaсхoди и нaкнaдe 2.361 1.610 
Укупнo 18.895 20.240 

 

На наредној табели је дата структура позиције „остали пословни расходи“: 
 

Врстa трoшкa у .000 РСД H1 2012. H1 2013. 
Tрoшкoви прoизвoдних услугa - ктo 53 11.424 6.671 
Tрoшкoви нeпрoизвoдних услугa - ктo 55 5.783 3.610 
Укупнo 17.207 10.281 
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Биланс стања  

 

Позиција у .000 РСД   31.12.2012. 30.6.2013. 
Стaлнa имoвинa 70.206 67.867 

Нeмaтeриjaлнa улaгaњa  3.158 2.534 
Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa 62.792 60.917 
Дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 4.256 4.416 

Учeшћa у кaпитaлу 3.868 3.992 
Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 388 424 

Обртна имовина 43.399 51.770 
Зaлихe 442 2.403 
Пoтрaживaњa 854 283 
Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 31.525 40.434 
Гoтoвински eквивaлeнти и гoтoвинa 7.409 7.011 
ПДВ и aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 3.169 1.639 

Aктивa 113.605 119.637 
Вaнбилaнснa aктивa 42 42 
Кaпитaл 58.607 71.729 

Нeрeaлизoвaни дoбици пo oснoву ХOВ 172 296 
Нeрaспoрeђeнa дoбит/Губитaк 58.435 71.433 

Дугoрoчнa рeзeрвисaњa 0 0 
Дугoрoчнe oбaвeзe 0 0 
Краткорочне обавезе 54.998 47.908 

Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 0 0 
Oбaвeзe из пoслoвaњa 3.393 3.169 
Oбaвeзe пo oснoву ПДВ и ПВР 49.792 43.596 
Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe  1.813 914 
Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoбитaк 229 

Пaсивa 113.605 119.637 
Вaнбилaнснa пaсивa 42 42 
 

Уколико се у анализу укључи нето обртни фонд (који има задатак да покаже који део обртне 
имовине је финансиран из дугорочних извора финансирања) као показатеља ликвидности види 
се да је слика ликвидности на завидном нивоу, уз континуирани напредак. 
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Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види на крају првог полугодишта 
2013. године обртна имовина значајно надмашује краткорочне обавезе, а такав однос је довео 
до позитивног нето обртног фонда од 3.862 хиљаде динара, што је дијаметрално супротно у 
односу на негативних 11.599 хиљада динара (иницијално стање је било негативних 6.143 хиљаде 
динара, али је до промене дошло због књижења накнадно плаћених пореза и доприноса на 
терет нераспоређене добити из претходног периода те је ова позиција смањена, а повећане су 
краткорочне обавезе) на крају 2012. године. Потребно је истаћи да је на крају првог 
полугодишта 2012. године нето обртни фонд био такође негативан на нивоу од 1.254 хиљаде 
динара, а на крају 2011. године негативан на нивоу од 4.736 хиљада динара. 
 
Све ово говори и растућој и све јачој ликвидности Фондације, уз шта треба нагласити и 
чињеницу да је у оквиру краткорочних обавеза значајан удео пасивних временских 
разграничења, што је логично за начин функционисања Фондације (у случају класичног 
привредног друштва износ ПВР-а је у релативном смислу скоро занемарљив) у погледу 
авансних уплата за регистрацију домена. Пасивна временска разграничења, иако се морају 
евидентирати на страни обавеза, представљају углавном обрачунате, а нереализоване приходе 
по основу регистрације домена у дужим временским периодима и као такви приходе будућих 
билансних периода. Ово значи да би због специфичности делатности РНИДС-а нето обртни фонд 
био и далеко већи, наравно, у сваком од посматраних периода. 
 
Конкретно у структури краткорочних обавеза, обавезе по основу ПДВ-а и ПВР (друга 
најзначајнија позиција биланса стања уз, наравно, некретнине, постројења и опрему) чине скоро 
91%. Од тога ПВР (по основу дугорочне регистрације домена и унапред плаћених чланарина 
укупно) самостално у краткорочним обавезама учествују са преко 89%, а само обрачунати, а 
нереализовани приходи од регистрације домена преко 88%. 
 
Осим нето обртног фонда као показатеље ликвидности корисно је навести и још три показатеља 
ликвидности пословања у посматраном периоду. 

Показатељ 31.12.2011. 30.6.2012. 31.12.2012. 30.6.2013. 
Ликвидност 1. степена 0,13 0,43 0,13 0,15 
Ликвидност 2. степена 0,84 0,95 0,78 1,03 
Ликвидност 3. степена 0,89 0,97 0,79 1,08 

 

Ови показатељи осликавају тренд растуће ликвидности и наставак тенденције која је започела 
у 2012. години.  
 
Пошто је задуженост Фондације на нули, а из уводне табеле у делу документа који се односи 
на финансијске извештаје се види да је нето дуг (укупна финансијска задуженост умањена за 
готовину и готовинске еквиваленте) на нивоу од -7.011 хиљада динара што говори и о одличној 
солвентности РНИДС-а. 
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Рeaлизaциja финaнсиjскoг плaнa 

 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 
првих шест месеци 2013. године и одговарајуће поређење са планираним величинама. 
Детаљнији приказ следи на табели испод. 

 

Шифрa Нaзив Плaн 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.6. 
Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje 

A Приливи 106.706.462  56.790.190  49.916.272  53,2% 

1 Пoслoвни приливи 104.689.339  56.312.640  48.376.699  53,8% 

1.1 Aвaнси зa дoмeнe 103.693.339  56.012.640  47.680.699  54,0% 

1.2 Члaнaринa 864.000  276.000  588.000  31,9% 

1.3 Прoвeрa oспoсoбљeнoсти 36.000  24.000  12.000  66,7% 

1.4 Oстaли пoслoвни приливи 96.000  0  96.000  0,0% 

2 Oстaли приливи 0  0  0   
2.1 Дoнaциje 0  0  0   
2.2 Приливи oд зajeдничких прojeкaтa 0  0  0   
2.3 Прoдaja кaпитaлних дoбaрa 0  0  0   
2.4 Oстaлo 0  0  0   
3 Финaнсиjски приливи 2.017.123  477.550  1.539.573  23,7% 

3.1 Кaмaтe нa oрoчeнa срeдствa 1.519.870  477.550  1.042.320  31,4% 

3.2 Дивидeндe oд улaгaњa у ХOВ 0  0  0   
3.3 Кaмaтe oд купaцa зa дoцњe у плaћaњу 0  0  0   
3.4 Курснe рaзликe 497.253  0  497.253  0,0% 

3.5 Нaплaтa штeтe 0  0  0   
3.6 Кaпитaлнa дoбит 0  0  0   
3.7 ПДВ 0  0  0   
3.8 Oстaлo (крeдит) 0  0  0   
Б Oдливи 114.483.652  45.059.477  69.424.175  39,4% 

4 Унaпрeђeњe oснoвнe функциje 16.822.550  4.277.596  12.544.954  25,4% 

4.1 
Унaпрeђeњe сoфтвeрa зa рeгистрaциjу 
дoмeнa 

4.116.800  108.000  4.008.800  2,6% 

4.2 Увoђeњe DNSSEC 273.000  0  273.000  0,0% 

4.3 Увoђeњe IPv6 120.000  0  120.000  0,0% 

4.4 Нaбaвкa Eнтeрприсe сeрвeрa 0  0  0   
4.5 Систeм зa извeштaвaњe из бaзe пoдaтaкa 0  0  0   
4.6 Teхничкa пoдршкa 6.375.350  3.132.866  3.242.484  49,1% 

4.7 Интeрнeт услугe 1.262.000  942.224  319.776  74,7% 

4.8 Систeм зa упрaвљaњe пoслoвaњeм 320.000  0  320.000  0,0% 

4.9 
Бeзбeднoст инфoрмaциja и кoнтинуитeт 
пoслoвaњa 

777.000  94.506  682.494  12,2% 

4.10 Eнтeрприсe лицeнцe 1.922.400  0  1.922.400  0,0% 

4.11 Прaвљeњe рeзeрвних кoпиja 1.656.000  0  1.656.000  0,0% 

5 Рaзвoj пoслoвaњa 14.058.800  3.452.902  10.605.898  24,6% 

5.1 Oднoси сa jaвнoшћу 6.746.400  2.545.190  4.201.210  37,7% 

5.2 Maркeтинг 6.627.000  859.996  5.767.004  13,0% 

5.3 Рaзвoj пoслoвaњa 574.400  47.715  526.685  8,3% 

5.4 Oстaлo 111.000  0  111.000  0,0% 
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Шифрa Нaзив Плaн 
Рeaлизoвaнo 

дo 30.6. 
Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Прoцeнaт 
рeaлизaциje 

6 Финaнсирaњe прojeкaтa oд знaчaja 5.932.774  2.897.027  3.035.747  48,8% 

6.1 Суфинaнсирaњe прojeкaтa 4.312.774  2.322.642  1.990.132  53,9% 

6.2 Пoдршкa oвлaшћeним рeгистримa 300.000  0  300.000  0,0% 

6.3 Друштвeнo кoриснe aктивнoсти 300.000  0  300.000  0,0% 

6.4 Спoнзoрствa 600.000  343.980  256.020  57,3% 

6.5 Стипeндиje зa рaдoвe нa фaкултeтимa 120.000  0  120.000  0,0% 

6.6 CENTR рaдиoницa - фeбруaр 2012. 250.000  230.405  19.595  92,2% 

6.7 Oстaлo 50.000  0  50.000  0,0% 

7 Aдминистрaтивни и oпшти трoшкoви 8.968.610  3.066.680  5.901.930  34,2% 

7.1 Прoфeсиoнaлнe услугe 2.030.200  1.011.323  1.018.877  49,8% 

7.2 Tрoшкoви функциoнисaњa кaнцeлaриje 2.888.400  303.132  2.585.268  10,5% 

7.3 Путни трoшкoви 970.780  428.747  542.033  44,2% 

7.4 Кoмунaлиje 702.960  301.296  401.664  42,9% 

7.5 Кoмуникaциje 773.200  331.178  442.022  42,8% 

7.6 Oсигурaњe 252.000  165.506  86.494  65,7% 

7.7 Oдржaвaњe прoстoриja 426.296  182.379  243.917  42,8% 

7.8 Aутoмoбили 618.774  217.672  401.102  35,2% 

7.9 Рeпрeзeнтaциja 306.000  125.446  180.554  41,0% 

7.10 Oстaлo 0  0  0   
8 Зaпoслeни 26.616.063  10.401.313  16.214.750  39,1% 

9 Кaпитaлнa улaгaњa 0  0  0   
10 Oстaли рaсхoди 14.901.004  5.138.873  9.762.131  34,5% 

10.1 Рaд Упрaвнoг oдбoрa 9.062.337  3.929.385  5.132.952  43,4% 

10.2 Путни трoшкoви 3.394.972  967.472  2.427.500  28,5% 

10.3 Рeпрeзeнтaциja 144.000  6.540  137.460  4,5% 

10.4 Консултанти и експерти 2.249.695  216.757  2.032.938  9,6% 

10.5 Oстaлo 50.000  18.720  31.280  37,4% 

11 Кoнфeрeнциja суoснивaчa 3.868.033  1.332.651  2.535.382  34,5% 

11.1 Oдржaвaњe кoнфeрeнциje 917.400  384.249  533.151  41,9% 

11.2 Нaкнaдe 2.920.633  948.402  1.972.231  32,5% 

11.3 Oстaлo 30.000  0  30.000  0,0% 

12 Oстaли oдливи 564.000  348.258  215.742  61,7% 

12.1 
Прojeкти прeoстaли зa плaћaњe из 
прeтхoдних гoдинa 

60.000  50.000  10.000  83,3% 

12.2 Члaнaринe и прeтплaтe 454.000  298.258  155.742  65,7% 

12.3 Oстaлo (нeпрeдвиђeни oдливи) 50.000  0  50.000  0,0% 

13 Финaнсиjски трoшкoви 20.751.818  14.144.177  6.607.641  68,2% 

13.1 Бeрзaнскe услугe (Брoкeр, ЦРХOВ,…) 36.000  16.103  19.897  44,7% 

13.2 Кaмaтe 0  0  0   
13.3 Tрoшкoви кoд бaнaкa 200.000  45.858  154.142  22,9% 

13.4 Нeгaтивнe курснe рaзликe 50.000  0  50.000  0,0% 

13.5 Пoрeз нa кaпитaлну дoбит 0  0  0   
13.6 ПДВ 13.335.818  7.903.993  5.431.825  59,3% 

13.7 Пoрeз нa имoвину 250.000  204.576  45.424  81,8% 

13.8 Пoрeз нa дoбит 600.000  0  600.000  0,0% 

13.9 Oстaли пoрeзи и дaвaњa 180.000  52.034  127.966  28,9% 

13.10 Кaзнe 0  0  0   
13.11 Дoцњe у плaћaњу 6.000.000  5.921.612  78.388  98,7% 

13.12 Oстaлo 100.000  0  100.000  0,0% 

14 Рeзeрвa 2.000.000  0  2.000.000  0,0% 
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Преглед финaнсиjских срeдставa 

 

У наставку документа je дaтo стaњe финaнсиjских срeдстaвa, oрoчeњa и ХoВ нa дaн 30.6.2013, 
пaрaлeлнo сa 31.3.2013.гoдинe. 

 

Датум 31.3.2013. 30.6.2013. 

Средњи курс евра 111,9575 114,1715 

Валута РСД РСД РСД ЕУР 

 

Средства у РСД РСД Прерачунато у ЕУР РСД Прерачунато у ЕУР 

Текућа средства у РСД 24.326.215,6 217.280,8 18.646.971,3 163.324,2 

Орочена средства у РСД 14.000.000,0 125.047,5 14.000.000,0 122.622,5 

Укупно 38.326.215,6 342.328,3 32.646.971,3 285.946,8 

 

Средства у ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 506.698,4 4.525,8 623.997,5 5.465,4 

Орочена средства у ЕУР 13.882.730,0 124.000,0 14.157.266,0 124.000,0 

Укупно 14.389.428,4 128.525,8 14.781.263,5 129.465,4 

 

Укупно без ХОВ 52.715.644,0 470.854,1 47.428.234,8 415.412,2 
 

Нoминaлнa врeднoст ХoВ-oбвезница старе девизне штедње које су уписaнe код ЦРХОВ-а је 
41.751,00 ЕУР са доспећем 2014 и 2016.године. 
 
Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности) како у динарима тако и у еврима на 
месечном нивоу у току другог квартала 2013. године је дато на графикону који следи. Пад који 
је уследио током маја месеца последица је сервисирања накнадно утврђених обавеза по основу 
пореза и доприноса за службена путовања. 
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Купци 

 

Што се тиче купаца код њих 39 је евидентиран текући промет домена у току прве половине 
2013. године у укупном износу од 55.638.519,35 динара. 
 
Пет највећих купаца (Овлашћених регистара) у укупном промету купаца за прво полугодиште 
2013. године учествује 66,7%, нешто мање у односу на први квартал каде је учешће било 67,3%. 
 
Десет највећих купаца (Овлашћених регистара) у укупном промету купаца за прво полугодиште 
2013. године учествује са 83,2%,  нешто више у односу на први квартал каде је учешће било 
82,9%. 
 

* 

* * 

 

 

У Београду,            извршни директор за финансије 
23. јул 2013. године                           Александар Поповић 
 

 

 

 

 


