
Извештај директора Фондације РНИДС – 4. квартал 2013. 1/37 

Извештај директора Фондације „РНИДС“ 
за четврти квартал 2013. године.  

Увод 

У овом извештају је дат преглед пословања Канцеларије Фондације „Регистар 

националног интернет домена“ током четвртог квартала 2013. године. Овај период је 

карактерисао већи број активности везаних за завршетак пословне године, уходавање 

новог директора и припреме за наредну пословну годину. 

Документ прати уобичајену структуру секторске организације Канцеларије, а у првом 

делу је дат преглед активности директора и извод из најважнијих аспеката пословања. 

Овај први део, је у овом извештају нешто дужи јер обухвата виђење канцеларије од 

стране новог директора. 

 

Најважнији пословни показатељи РНИДС за четврти квартал 2013. године су: 

Током четвртог квартала 2013. године: 

 Сервис РсРег апликације је функционисао са 99,93% расположивости; 

 Остали сервиси РНИДС су функционисали са 100% расположивости; 

 Прихваћено је 467 аванса за услугу регистрације; 

 Укупни пословни прилив износи od 24.787.344 динара, са ПДВ. 

 На крају четвртог квартала 2013. године: 

 Стање средстава износи 52.060.597 динара прерачунато, са хартијама од 

вредности; 

 Укупно је регистровано 81.734 .RS и 3.845 .СРБ назива домена. 

 

Остварена реализација услуга регистрације и обнове назива интернет домена износи 

19.007.100 динара чиме је, и током овог квартала, остварено повећање реализације од 

14% у односу на исти период прошле године, односно 32% у односу на исти период 2011 

године. Аналитика броја регистрованих назива домена по кварталима је дата у 

статистичком анексу. 

Активности директора 

Са консултантском кућом АСЕЕ (Adižes South-East Europe) канцеларија је 8-9. октобра 

одржала радионицу СинДаг, синергијску дијагнозу организације, којом је утврђена 

организациона старост Фондације и идентификоване тачке могућег побољшања. 

Директор је, са чланом Управног одбора Зораном Перовићем, посетио министарство 

културе и информисања и разговарао са државним секретаром Горданом Предић. 
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Представници РНИДС су је информисали о циљевима раду РНИДС, и разговарали о 

узимању учешћа РНИДС у Министарској конференцији о медијима „Слобода изражавања и 

демократије у дигиталној ери – могућности, права, одговорности“. Конференција је 

одржана у Београду, уз учешће директора РНИДС 7. новембра 2013. године. 

Директор је одржао састанак са Ненадом Крајновићем, у присуству члана Управног 

одбора Зорана Перовића, и разговарао око техничких питања РНИДС (DNSEC, IDN-eMail, 

израда техничких препорука за DNS систем). 

Директор је испред Канцеларије РНИДС активно сарађивао са Управним одбором РНИДС у 

изради Плана и програма рада Управног одбора за 2014. годину образлажући предлоге и 

могућности канцеларије за реализацију циљева Фондације. 

ИКТ и регистрациона функција 

Током четвртог квартала, у октобру месецу је дошло до прекида у раду веб сервиса за 

РсРег апликацију за интерактивну регистрацију назива интернет домена код Овлашћених 

регистара и веб сервиса за Whois сервис на веб сајту РНИДС. Прекид је трајао 1,5 сат, 

решен је рестартом сервиса и није се поновио. Осим тога сви остали сервиси су 

функционисали без прекида. 

У овом кварталу је систем за регистрацију, после периода тестирања, омогућио 

регистрацију IPv6 адреса. 

Пројектант софтвера за нови систем за регистрацију назива интернет домена, 

Електротехнички факултет у Београду, на челу са професором Драганом Милићевим је 

29.11.2013. предао завршени пројекта, који је затим ушао у фазу усаглашавања и 

верификације унутар РНИДС. Одлуком Управног одбора пројектанту је исплаћен део 

средстава. 

 

Од консултанта Павла Пековића, ангажованог од стране директора, током новембра је 

стигао извештај о сагледавању стања у ИКТ сектору РНИДС и предлозима за могућа 

побољшања. Део мера за унапређење је имплементиран одмах током рада са 

консултантом, на осталим предлозима се ради. Канцеларије је упутила извештај Управном 

одбору, који га је користио у припреми Плана и програма рада за 2014. годину. 

У овом кварталу је успешно извршено тестирање опоравка комплетног система за 

регистрацију назива интернет домена, и на основу тога је унапређено упутство за 

опоравак система у случају хаварије. 

 

У оквиру сектора за ИКТ су започети тестови могућих решења за проблем коришћења 

интернационализованих адреса за поруке електронске поште, па је тестирано решење 

фирме Afilias, нажалост без већих резултата јер није нађен одговарајући начин за 

комуникацију са системима који не подржавају ћириличке адресе у делу лево од знака 

„@“. 
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РНИДС је посетио директор Рачунског центра Универзитета у Београду (РЦУБ), Славко 

Гајин, и разговарао са директором и извршним директором за ИКТ о наставку сарадње 

која је започела подршком РНИДС докторанту Петру Бојовићу који је у оквиру свог рада 

направио систем за тестирање функционалности интернет домена и анализирао .RS и .СРБ 

доменске просторе. 

Канцеларију је посетио Зоран Цветковић из Канаде, Microsoft стручњака за Microsoft 

Exchange и Microsoft Lync сервере, који је боравио у Београду да би одржао предавање 

на Микрософтовој конференцији Синергија. Цветковић је канцеларији пренео део својих 

искустава у пројектовању ИКТ система високе доступности, и изразио спремност за даљу 

помоћ РНИДС-у. 

 

У овом кварталу је припремљена и извршена набавка инфраструктурне опреме за дата 

собу у канцеларији РНИДС (беспрекидно напајање, серверски орман). Инсталација опреме 

укључујући додатне електро инсталације треба да се изврши у првом кварталу 2014. 

године. Ова опрема треба да замени застарелу и неадекватну опрему са циљем да 

обезбеди рад канцеларије током прекида у снабдевању електричном енергијом средњег 

трајања и да омогући смештај додатне серверске опреме потребне за унапређење 

система за ИКТ пословање канцеларије. 

Набављен је и нови систем за прављење резервне копије података (софтвер и дискови) 

који је превиђен за чување података са виртуалних машина на серверима и омогућава 

флексибилни опоравак. Нови систем ће бити уграђен у стандардне процедуре 

обезбеђивања континуитета пружања ИКТ услуга. 

Безбедност регистра 

Током четвртог квартала није било инцидената везаних за безбедност ИКТ 

инфраструктуре РНИДС-а. 

Спорови поводом регистрације назива интернет домена 

У овом кварталу окончана су два поступка у вези са називима домена, У питању су 

банкаинтеза.срб, што представља први спор у вези са неким називом .срб домена, и 

yahoo.rs.  

ПР и Маркетинг 

У овом кварталу је реализована промотивна кампања за брендирање националних 

домена под називом „Региструј чим помислиш“. Кампања је имала за циљ да пошаље 

нову, једноставнију и свежију поруку да се регистрација назива домена не повезује само 
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са предностима националног домена за постављање садржаја на Интернет, већ се 

представља као први, лаки корак, у реализацији личне или пословне идеје. Ова кампања 

је првенствено била усмерена према класичним медијима (штампа, билборд, радио, 

citylight), а праћена је сајтом domen.rs/домен.срб (прерађени садржај старог сајта 

nadjimelako.rs). 

Кампања је била врло запажена у широј јавности, а нарочито код Овлашћених регистара 

којима је оваква активност и улагање РНИДС указала на значај тржишта назива домена 

за њихово пословање. Наставак кампање је предвиђен првенствено на интернет медијима 

(Етаргет, Гугл, Фејсбук). 

У децембру је јавно објављен и завршен конкурс за избор менаџера за маркетинг и 

комуникације, радног места које је већ дуже предвиђено систематизацијом, али није било 

попуњено.  

У четвртом кварталу је забележено укупно 180 објава – 73 у штампаним медијима, 87 на 

Интернету, 6 радијских и 14 телевизијских објава. Укупна вредност ПР објава у овом 

кварталу по „AVE“ методологији износи €144.720 

Фондација РНИДС је добила признање од Друштва за телекомуникације поводом пет 

година .RS и годину дана .СРБ домена, па је тим поводом директор на отварању 21-ог 

скупа ТЕЛФОР одржао презентацију о РНИДС и националним доменима. 

Финансије 

Директор је, заједно са извршним директором за финансије Александром Поповићем 

наставио процес упознавања са могућим ИКТ решењима за унапређење пословања 

сектора за финансије. У овом кварталу су демонстрирана рачуноводствена решења 

Microsoft Navision Dynamics, које је презентирала фирма Coming, iCenter који је 

презентирала фирма СОАП из Новог Сада, део словеначке програмерске фирме SOAP, као 

и УПИС програмерске куће ИИБ из Београда који је презентиран у сарадњи са KeyIT, 

суоснивачем РНИДС који нуди подршку за коришћење овог решења. 

Током рада на упознавању ових решења канцеларија је донела закључак да би било 

неисправно наметнути употребу неког софтвера за рачуноводству без анализе укупних 

потреба за ИКТ подршком у праћењу пословних процеса канцеларије. Брза примена неког 

од предложених решења би решила потребу да се рачуноводство Фондације, које сада 

ради спољна агенција, преузме од стране канцеларије, али је питање колико би то 

решење било дугорочно оптимално. Имајући у виду сложеност увођења ИКТ решења за 

пословање, као и да значајан број сличних пројеката недовољно успе, канцеларија је 

решила да проблему приђе на систематски начин. Током овог квартала је обављено више 

разговора и на крају је ангажован стручни консултант Милан Башић („Eximpress ITC“ доо) 

са циљем да помогне канцеларији да се опишу пословни процеси Фондације, укључујући 

ток документације и рачуноводство, и да се припреми документација за отворени 

поступак набавке ИКТ решења које би било оптимално за потребе Фондације РНИДС. 
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Крајем октобра канцеларије је припремила предлог измене финансијског плана 

Фондације за 2013. годину којом су осликане промене у руковођењу канцеларијом РНИДС. 

Крај године је обележила припрема финансијског плана Фондације за 2014. годину, који 

је и усвојен од стране Управног одбора. 

Односи са овлашћеним регистрима 

Директор је, заједно са извршним директором за развој пословања Предрагом 

Милићевићем и менаџером за административне послове Стефаном Ковачем, посетио 

овлашћене регистре РНИДС и то Loopia (део компаније из Шведске, односно групе из 

Норвешке, ЕУ), Exe-net и Ninet из Ниша у октобру. Yunet (који је нови ОР, део Еунет групе 

који се бави услугама приступа Интернету), Gama electronic i Eunet (стари ОР, део Еунет 

групе који се и раније бавио хостинг и клауд услугама) из Београда су посећени крајем 

октобра односно почетком новембра. Разговор са овлашћени регистрима Mainstream, CRI 

Domains (оба из Београда) и Stanco (из Петровца на Млави) је одржан у канцеларији 

РНИДС у новембру. Овлашћени регистри Tippnet и Nordnet из Суботице и ПлусХостинг (део 

компаније PlusХостинг из Пуле, Хрватска, ЕУ) из Новог Сада су посећени у новембру. У 

децембру је посећен BeotelNet ISP (сада спојен са Верат-ом). 

Разговарано о сарадњи РНИДС и овлашћених регистара, као и шта РНИДС може да учини 

да би побољшао интерес овлашћених регистара за пословање везано за регистрацију 

назива интернет домена. Овлашћени регистри су истакли висок ниво задовољства односом 

са РНИДС, квалитетом услуга и нивоом подршке који им пружа регистар. Већина 

овлашћених регистара је подржала предлог програма суфинансирања оглашавања 

овлашћених регистара као прави пут за већа улагања у промоцију услуга на 

националним доменима и пораст броја регистрованих назива домена. 

Директор је обавио више састанка са Телекомом Србија, који је овлашћени регистар и 

суоснивач Фондације, и разговарао о унапређењу сарадње. 

 

У децембру је извршено истраживање понуде услуге регистрације назива домена код 

овлашћених регистара коришћењем технике тајне куповине (mystery shopping). Резултати 

указују на потребу појачаног рада са овлашћених регистрима РНИДС, на формирању 

стандарда у понуди националних домена и на потребу едукације продаваца услуга код 

овлашћених регистара. 

Подршка Конференцији суоснивача 

Суоснивачи РНИДС су одржали редовну седницу 21.децембра 2013, а канцеларије је дала 

организациону подршку седници највишег органа Фондације. 

Директор је у октобру посетио друштво VIP Mobile ради покретања разговора о 

евентуалном приступању тог мобилног оператера као суоснивача Фондације. Током 
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разговора је истакнут значај РНИДС у регулаторном смислу, као једног од критичних 

чиниоца за пословање на Интернету у Србији. У децембру, а на исту тему, у просторијама 

РНИДС је разговарано и са директором за регулативу мобилног оператора Теленор доо. 

Фондацијска функција РНИДС 

РНИДС је узео учешћа у пројекту „The European Cyber Security Month 2013“ Европске 

комисије и ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), кроз 

организацију изложбе „Историја безбедности телекомуникација – од димних сигнала до 

Интернета“ у галерији Озон и панел дискусије о „Сајбер безбедност сајбер Србије“. Циљ 

ових активности је био да едукује о проблемима информатичке безбедности и да 

промовише сигурну употребу Интернета. 

Међународне активности канцеларије и учешће на скуповима 

Директор је учествовао на Скупштини удружења европских регистара интернет домена 

CENTR (GA-50) одржаној почетком октобра у Бриселу, током које је одржан посебан скуп 

генералних директора европских националних регистара, као и додела првих CENTR 

награда. Директор је такође учествовао и у раду редовног 49-ог ICANN скупа одржаном у 

Буенос Аиресу у Аргентини средином новембра. 

У оквиру редовних међународних активности представници канцеларије су учествовали у 

радионицама CENTR-е, и размењивали искуства са колегама из европских регистара. 

Извршни директор за ИКТ, Жарко Кецић је учествовао у раду техничке радионице, 

праћене RIPE састанком у Атини, Грчка. Директор фондације и извршни директор за развој 

пословања су учествовали у раду маркетиншке радионице одржане у Љубљани, 

Словенија почетком децембра. Извршни директор за ИКТ и администратор Александар 

Костадиновић су учествовали на безбедносној радионици у Бечу, Аустрија. 

Заједно са председником Управног одбора Душаном Стојичевићем и извршним 

директором за опште и правне послове Дејаном Ђукићем, директор се састао са Најџелом 

Хиксоном, потпредседником ICANN за односе са стејкхолдерима у Европи. Ово је била прва 

посета ICANN канцеларији РНИДС. 

Директор је учествовао у раду скупа Блогоманија 2013, одржаном крајем новембра. 

Јавност и транспарентност 

Канцеларије је активно сарађивала са интерном ревизијом, органом управног одбора који 

контролише пословање канцеларије. Интерна ревизија је контролисала период од 

1.1.2013. до 30.9.2013. и обрадила велики број докумената који се односи на пословање 

финансија, спровођење набавки и других процедура и поштовање општих аката, 

правилника и одлука. Коначни извештај је интерна ревизија доставила Управном одбору 

Фондације. 
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Независна ревизија је доставила коначни извештај о ревизији финансијских извештаја 

Фондације за 2012. годину тек у октобру месецу. Налаз независне ревизије је стигао и 

позитиван је без замерки. Због кашњења у раду независне ревизије Управни одбор је 

наложио директору да раскине уговор са дотадашњом ревизијом, те је за 2013-2015 

годину, по јавном позиву, Управни одбор изабрао ревизорску кућу „Станишић аудит доо“. 

Закључак директора 

Овај квартал је био значајан првенствено као припрема за активности у 2014. години. На 

основу Плана и програма рада Управног одбора канцеларија је предложила финансијски 

план Фондације и израдила план развоја технике и план маркетиншки активности. 

У овом кварталу је урађена значајна маркетиншка акција која треба да буде основ за 

даље промоције РНИДС-ових доменских брендова.  

По мишљење директора овај квартал је био врло успешан у остваривању циљева 

Фондације. 
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Сектор ИКT услуга 

Расположивост сервиса 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 

ДНС сервис Без прекида 100% 

Сервиси РсРег апликације 1,5 часова 99,93% 

Финансијски сервиси Без прекида 100% 

  

Регистрација домена 

Током четвртог квартала 2013. године прихваћено је 467 аванса за домене и 

електронским путем послато 467 авансних рачуна, као и 14 рачуна из категорије обнове 

чланства постојећих чланова конференције суоснивача. Крајем четвртог квартала 

забележен је и пријем једног новог члана конференције суоснивача. Све наведене уплате 

су укупно износиле 24.607.344 динара и регистроване су као пословни прилив. 

У категорији доменских трансакција, током четвртог квартала, обрађено је 184 захтева за 

промену регистранта, од чега је 5 одбијено због неисправности достављене 

документације; од укупног броја трансфера назива интернет домена из надлежности 

једног овлашћеног регистра у надлежност другог (396) интервенција РНИДС-а била је 

неопходна у 151 случају; обрађено је 61 захтева за измену грешке у називу регистранта 

назива интернет домена, од чега је 60 захтева позитивно решено, док је један одбијен 

због неисправности документације. У 38 наврата затражено је сторнирање трансакције 

регистрације одређеног назива интернет домена због грешке учињене приликом 

регистрације. Пакети националних интернет домена су укинути средином четвртог 

квартала, а до укидања забележен је само један захтев за промену регистранта пакета 

назива националних интернет домена који је позитивно решен. 
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Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у 

четвртом кварталу 2013. године износи 19.007.100 динара и представља повећање од 14% 

у односу на исти период у 2012. години и 32% у односу на 2011. годину.  

Пројектовани износи броја нових и обновљених .RS назива интернет домена за први 

квартал 2014. године приказани су на сликама испод.  

 

 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ

co.rs. 450 910 191 495.450 686 202 399.600 607 182 355.050

edu.rs. 450 107 49 70.200 99 37 61.200 89 28 52.650

in.rs. 250 138 81 54.750 105 59 41.000 119 61 45.000

org.rs. 450 172 54 101.700 150 44 87.300 117 54 76.950

rs. 1.350 3206 1381 6.192.450 2813 1357 5.629.500 2647 1196 5.188.050

.rs 4.533 1.756 6.914.550 3.853 1.699 6.218.600 3.579 1.521 5.717.700

срб. 500 38 31 34.500 30 40 35.000 111 35 73.000

обр.срб 250 2 1 750 0 0 0 2 1 750

орг.срб 250 1 0 250 1 0 250 4 0 1.000

од.срб 250 1 0 250 1 0 250 5 0 1.250

пр.срб 250 7 0 1.750 3 1 1.000 25 0 6.250

.срб 49 32 37.500 35 41 36.500 147 36 82.250

укупно 2013. 6.952.050 6.255.100 5.799.950

укупно 2012. 6.153.347 5.642.702 4.897.600

укупно 2011. 5.259.000 4.862.014 4.326.000

укупно 2010. 4.348.600 3.782.850 3.935.600

укупно 2009. 3.801.550 2.877.350 2.630.400

IV квартал 2013. године

октобар новемабар децембар
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Током квартала сачињене су разне ад-хок статистичке анализе за потребе Управног 

Одбора и извршних директора Фондације, од којих је најзначајнији прилагођени 

предиктивни модел динамике месечних кретања обнове и нових регистрација националних 

интернет домена, у циљу дефинисања буџета за пројекат суфинансирања овлашћених 

регистара.  

Почетком четвртог квартала у целости је завршен процес увођења новог овлашћеног 

регистра YuNet који је током новембра месеца и званично почео са обављањем послова 

регистрације националних интернет домена. 

Просечно је дневно одговарано на 4 до 5 телефонска захтева о конкретним доменима или 

процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно примано 6 

захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или 

фази тестирања. 

Безбедност регистра 

Током четвртог квартала није било инцидената везаних за безбедност ИКТ 

инфраструктуре РНИДС-а. 

Повремено краткотрајно (5-20 минута) знатно повећање (50 до 100 пута већи број упита у 

односу на уобичајени DNS саобраћај) броја DNS упита јавља се у неправилним 

временским интервалима, од неколико пута дневно до једном недељно или чак и ређе. Ти 

краткотрајни „рафали“ су највероватније злонамерно тестирање рада DNS сервера и 

провера могућности да буду искоришћени за DDoS нападе на друге системе. Ово 

повећање броја DNS упита није утицало на стабилност рада система. 

Такође, у неколико наврата примећено је скенирање веб сајта РНИДС-а и покушај 

инсертовања скриптова који би омогућили нападачима преузимање контроле над сајтом. 

На основу анализе лог фајлова примећени су стални покушаји неовлашћеног приступа 

активним мрежним уређајима (firewall и ruter).  
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Унапређење апликације за регистрацију домена 

У овом периоду урађено је неколико измена на апликацији за регистрацију домена. 

Имплементирана је подршка за IPv6 адресе, укинути су пакети домена и реализовано је 

знатно чешће генерисање зонских фајлова. Генерисање зонских фајлова у интервалима 

од по 2 сата пратиле су и измене на примарним ДНС серверима РНИДС-а. 

Настављене су планиране активности везане за пројектовање софтвера за регистрацију 

домена и усаглашавање предлога пројектанта са потребама РНИДС-а. Почетком децембра 

пројектант је доставио предлог решења које је на састанку са тимом РНИДС-а даље 

разматрано и кориговано.  

Помоћ OР-овима 

Крајем октобра (28.10.2013.) десио се краћи прекид на једном од сервиса за регистровање 

домена. До прекида је дошло због проблема са Microsoft сервисима који контролишу 

конективност на мрежи. Прекид се односио на посебне функционалности које се налазе у 

РсРег апликацији а не на web сервисе за регистровање. Када је направљен преглед шта 

је проблем и рестартовани су Microsoft сервиси све је исправно прорадило, и проблем се 

није поновио. 

Због промене софтвера и укључивања подршке за IPv6 адресе, десило се неколико 

позива од стране регистара за помоћ. У свим случајевима проблем је био то да 

овлашћени регистри нису направили измене на својим апликацијама или нису 

инсталирали нову верзију РсРег апликације а о чему су били благовремено обавештени 

45 дана пре преласка на нову верзију. Сви проблеми су разрешени. У октобру је почео са 

радом нови овлашћени регистар (Yunet) након што је прошао техничке тестове. 

Мимо поменутих случајева било је спорадичних комуникационих проблема са овлашћеним 

регистрима најчешће због коришћења погрешног линка или због тога што нису замењени 

истекли сертификати. 

Крајем квартала по годишњем плану генерисани су сертификати за све овлашћене 

регистре. Ови сертификати се генеришу за сваки овлашћени регистар посебно, има их 

укупно по четири за сваки регистар и служе за успостављање комуникације са системом 

за регистровање РНИДС. Сертификати су за апликативни сервер, за Web сервер, за Whois 

сервер и за радне станице на којима је инсталирана десктоп апликација РсРег. 

Сертификати се дистрибуирају на сигуран начин, могу се преузети само са радне станице 

на којој постоји претходни сертификат, могу се скинути само од стране корисника са 

административним привилегијама код овлашћеног регистра а додатна шифра за зип 

архиву се шаље другим каналом овлашћеном регистру. 

Дата центри 

Обављено је тестирање опоравка комплетног система на резервној локацији потпуно 

успешно и у веома кратком времену. Цео опоравак је са анализом и објашњењима трајао 
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око сат времена, а процена је да се у реалним условима може обавити у року од 30 

минута. Као производ овог тестирања написано је ново упутство за обнављање резервних 

копија а начињен је и сирови видео материјал који прати цео процес. 

Следећи велики догађај везан за дата центре је ажурирање софтвера за виртуализацију 

на серверима у оба дата центра, а затим и ажурирање виртуелних клијената на 

виртуелним машинама. Овај процес је обављен већином од стране Coming-a уз активно 

учешће кроз праћење и тестирање успешности од стране ИКТ РНИДС. Процес ажурирања 

је прошао без икаквих проблема. 

Интернет провајдер који обезбеђује резервни линк у канцеларији РНИДС је најпре 

најавио а затим и променио IP адресу преко које мрежни уређаји комуницирају са 

интернетом и дата центрима. У складу са овом променом промењена су и подешавања на 

мрежним уређајима у дата центрима да би могли коректно да прихвате формирање 

безбедног комуникационог тунела (VPN) и цео процес је обављен успешно без прекида 

рада преко основног линка. 

У дата центру су редовно мењане трака за прављење резервних копија а расходоване су 

и две траке за прављење резервних копија због застарелости. На неким од виртуелних 

сервера су прављене промене у конфигурацији да би им се додали ресурси који су им 

потребни или су архивирани стари лог фајлови да би се ослободио простор на њима. 

Послови у канцеларији 

Стандардно у канцеларији су направљене резервне копије у зависности од сервиса или 

ресурса по плану (радне станице недељно, базе на серверу неколико пута дневно сваког 

дана, сервер поред заштите од губитка података коју већ има додатно једном недељно на 

диск који се налази ван сервера), а поред тога и базе форума и дистрибуционе листе 

електронске поште. 

За потребе канцеларије приведена је крају набавка за уређај за непрекидно напајање 

струјом, орман за смештај комуникационе и информационе опреме, обезбеђивање понуде 

за електроинсталатерске радове и набавка рачунара за обнављање застареле ИТ опреме 

у канцеларији. Током јануара ће радови бити спроведени у дело, део опреме је већ стигао 

у канцеларију а други део ће стићи током извођења радова. 

Да би се отклонила сумња да ли је неки од рачунара инфициран злонамерним софтвером 

(поводом поруке послате на листу која је садржала интернет адресу ка компромитованом 

сајту) сви рачунари у канцеларији су скенирани са два додатна независна антивирус 

решења поред постојећег (додатно скенирање је вршено са Kaspersky Security Scan и 

McAfee Stinger) и резултати су негативни, ни на једном рачунару није пронађен 

малициозни софтвер. 



Извештај директора Фондације РНИДС – 4. квартал 2013. 13/37 

Службена путовања 

У периоду од 12. – 19. октобра, Жарко Кецић је присуствовао CENTR Technical Workshop-у 

и 67. RIPE састанку у Атини. Осим праћења презентација и радионица на овим скуповима, 

било је и разговора о проширењу сарадње са чешким регистром CZ.NIC по питању 

имплементације DNSSEC-a, као и осталих планираних техничких активности у којима CZ.NIC 

има искуства. 

Такође, треба истаћи да је на захтев Др. Рoбeртa Блoкзијла, председавајућег RIPE-а, 

одржан краћи састанак у вези логистичке помоћи РНИДС-а око организације регионалног 

састанка RIPE у Београду. Овај састанак ће највероватније бити организован почетком 

2015. 

Од 27. до 29. октобра, Александар Костадиновић и Жарко Кецић учествовали су на CENTR 

Security Workshop на коме је осим презентација сигурносних инцидената националних 

регистара Холандије, Белгије, Данске и Велике Британије, вођена расправа о начинима да 

се комуникација између регистара и овлашћених регистара учини сигурном. 

Од 6. до 8. новембра, Стефан Ковач је учествовао на CENTR Administrative Workshop-у у 

Фиренци, Италија. 

Разно 

Делегација ИКТ РНИДС је била на састанку радне групе за безбедност организације 

CENTR у Бечу, где је присуствовала презентацијама и дискусији која прати тренутну 

ситуацију безбедности националних регистара и регистровања домена уопште. О овом 

састанку ће бити написан посебан извештај. Систем администратор је испред канцеларије 

РНИДС учествовао на дводневном курсу о софтверу који се користи за обезбеђивање 

резервних копија комплетног дата центра и његовом опорављању у случају проблема 

(VMWare Site Recovery Manager) и са успехом завршио курс и добио сертификат о 

показаном знању. 

Сектор за ИКТ се придружио тестирању IDN email сервера који тренутно развија Afilias и 

о резултатима тестирања обавестио УО РНИДС. Овај сервер је тек на почетку развоја а 

његов циљ је да омогући комуникацију са IDN email адресама. Део који тестира РНИДС се 

односи на email адресе које имају ћирилични део који се односи на корисника и 

ћирилични део који се односи на домен. 

 

Запослени у сектору ИКТ су узели учешће у оквиру кампање Европски месец сајбер 

безбедности, и то посетом медијима и апелима на повећање свесности о информатичкој 

безбедности као и присуство на округлом столу. 

У оквиру скупа „IXP Workshop Serbia“ у организацији Serbian Open Exchange и ISOC-a 

Жарко Кецић је говорио о имплементацији DNSSEC-а и плановима РНИДС-а за даље 

обезбеђење својих ДНС система. Жарко је такође био учесник округлог стола о развоју 

Интернета у Србији. 
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На једну од дискусионих листа на серверу РНИДС је стигла порука која је садржала 

интернет адресу ка компромитованом сајту на коме је могуће заразити рачунар вирусом. 

Порука није потекла ни са једног од рачунара РНИДС нити од корисника. Форензичким 

прегледом утврђено је да је порука потекла из Велике Британије, да је до адреса на које 

шаље и са којих лажира да шаље тај рачунар дошао скенирајући интернет презентацију 

РНИДС (то је недвосмислено утврђено пошто се адресе у поруци и на сајту налазе у 

потпуно идентичном распореду укључујући чак и словну грешку која се налазила на 

сајту а која би једну од адреса чинила неупотребљивом).  

Сви корисници на дискусионој листи су обавештени о поруци и саветовано је да исту 

обришу. У циљу спречавања даљег слања порука IP адреса са које је порука стигла као 

и јавни домен са којег је заиста стигла (РНИДС је био маскиран домен) су стављене у 

филтер и биће прослеђене у специјални е-маил налог. О свему овоме је такође сачињен 

посебан извештај и достављен директору РНИДС. 

Током месеца је од стране РЦУБ активиран сервис за тестирање домена па је у складу са 

тим ИКТ одељење тестирало употребљивост сервиса. Након неколико исправки сервис је 

коректно прорадио и налази се на привременој адреси http://147.91.4.195/RNIDS_Portal/ . 

Планирано је да се на основу овог техничког решења понуди јавни сервис регистрантима.  

http://147.91.4.195/RNIDS_Portal/
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Сектор за развој пословања 

Развој пословања 

Током квартала су посећени нишки овлашћени регистри Exe-Net, Loopia и Нинет, 

суботички TippNet и NordNet, новосадски Plus Hosting, као и београдски Yunet, Gama 

Electronics, Eunet, Mainstream и BeotelNet ISP, у чијем је саставу сада и Верат, а вођени су 

разговори и са са Станишом Јосићем из StanCo-а и Владимиром Алексићем из CRI Domains. 

Циљ свих разговора је био боље упознавање Канцеларије са њиховим проблемима у 

свакодневном пословању, размена информација и предлога за будућу бољу сарадњу 

РНИДС-а и ОР-ова, као и упознавања ОР-ова са предлогом пројекта суфинансирања 

њихових рекламних активности. Канцеларију су у овим разговорима представљали Данко 

Јевтовић, директор РНИДС-а, Предраг Милићевић, извршни директор за развој пословања 

и Стефан Ковач, координатор регистрације домена. 

Већина ОР-ова је подржала предлог пројекта суфинансирања њихових рекламних 

активности, с тим да су мањи ОР-ови изразили извесну резерву у ефикасност таквог 

пројекта због властитих мањих могућности акумулације средстава, па је предлог 

иницијалне доделе одређених средстава код њих наишао на посебно добар пријем. 

Наглашен је и проблем недостатка кадрова и знања за креирање огласних кампања у 

мањим ОР-овима, и неопходност ангажовања спољних сарадника, што ОР-у ствара 

додатне трошкове, па је дат предлог да РНИДС суфинансира бар 60% кампање, да би ОР 

могао да издвоји довољно средстава за креативу, коју пројекат суфинансирања не 

покрива. Још једна од могућих препрека за овакав вид сарадње са њима је и коришћење 

BTL материјала (флајера, плаката…) у њиховој свакодневној комуникацији са 

корисницима, а такав вид комуникације није предвиђен за суфинансирање.  

У разговорима са већим и боље организованим ОР-овима наглашена је потреба за што 

бољим позиционирањем на тржишту и јачањем властите тржишне позиције пре него што 

дође до неминовног отварања српског тржишта домена за стране ОР-ове. У том светлу, 

они су пројекат суфинансирања рекламних активности препознали као добродошлу 

помоћ. Они су дали и предлоге шире сарадње са РНИДС-ом која би обухватала различите 

активности. Један од предлога је био и да се посебна подршка да оним ОР-овима који 

имају хостинг у земљи. У Yunet-у су предложили да заједно са њима учествујемо на 

скуповима које организују у унутрашњости Србије представницима локалних предузећа и 

предузетницима, па је та иницијатива и реализована у новембру, на Internet Business 

Forum-у у Ужицу, на којем је учествовао Предраг Милићевић са предавањем о правилној 

изградњи идентитета на Интернету. Треба истаћи и куриозитет да је један од највећих ОР-

ова изразио потпуну незаинтересованост за пројекат суфинансирања рекламних 

активности, јер сматрају да им маркетинг активности не доносе значајније ефекте и да не 

планирају никакве активности тог типа. 
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Агенција ЕУ за безбедност мрежа и података (ENISA) је током октобра спровела другу по 

реду кампању "Европски месец сајбер безбедности" (The European Cyber Security Month), 

којој се од ове године придружила и Србија, преко РНИДС-ових активности. Кампања је 

имала за циљ да промовише сајбер безбедност међу грађанима, а РНИДС је у оквиру ове 

кампање организовао два догађаја у Галерији "Озон" у Београду. Најпре је 21. октобра 

отворена изложба "Историја безбедности телекомуникација - од димних сигнала до 

Интернета", која је на забаван начин приказала развој комуникација на даљину, њихове 

поверљивости, неизменљивости порука и доступности преноса. Потом је 22. октобра 

одржана панел дискусија "Сајбер безбедност сајбер Србије", у којој су учествовали 

домаћи стручњаци из свих области значајних за безбедност на Интернету. Модератор 

панела је био Жарко Птичек, правник посвећен области IT права и члан Статутарне 

комисије РНИДС-а. Учесници панела су били: Жарко Кецић, извршни директор РНИДС-а за 

ИКТ услуге, Лука Герзић, специјалиста за ИТ безбедност из фирме "Gerzic&Associates", 

Милан Николић, директор корпоративне безбедности "Теленор Србија", Владимир 

Маринков, адвокат специјализован за сајбер криминал из канцеларије "Губерина - 

Маринков" и Милош Ранчић, систем администратор из друштвено-технолошког центра 

"Хаклаб". Дискутовано је о значају DNS система и могућим проблемима изазваним 

безбедносним пропустима у њему, о одбрани интернет сајтова од хакерских напада, о 

заштити целокупне ИКТ инфраструктуре, заштити од индустријске шпијунаже, о 

последицама које очекују високотехнолошке криминалце са примерима из домаће судске 

праксе итд. Захваљујући овим активностима, Србија је обезбедила своје присуство међу 

осталим европским земљама на сајту кампање. 

 

На свечаном отварању 21. телекомуникационог форума „ТЕЛФОР 2013“, у "Сава центру", 

РНИДС-у је проф. Др Ђорђе Пауновић, председник Управног одбора Друштва за 

телекомуникације, у име Друштва уручио признање поводом пет година .RS и годину 

дана .СРБ домена. Директор РНИДС-а, Данко Јевтовић, се захвалио на признању и одржао 

краћу презентацију о Фондацији, на крају које је позвао и све заинтересоване 

телекомуникационе компаније да приступе Конференцији суоснивача РНИДС-а и да тако 

активно утичу на даљи развој Интернета у Србији.  

Крајем новембра су у службеној посети РНИДС-у боравили представници Carnet-а, 

хрватског националног регистра. Са њима су запослени у Канцеларији разговарали на 

различите теме, међу којима је најзаступљенија била проблематика регистрације назива 

домена, од правилника и процедура до имплементације одређених софтверских 

могућности.  

 

12. CENTR-ова маркетиншка радионица у Љубљани је окупила представнике 19 

националних регистара, .ORG регистра, словеначког CERT-а и CENTR-а, као и словеначке 

агенције Hekovnik, укупно 32 учесника. 
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Белгијанци су одлучили да од 1. марта 2014. дигну цену назива домена са 2,5 на 3 € 

(20%!), уз објашњење да су им потребна средства за даље инвестиције (безбедност, нови 

gTLDs итд).  

Холанђани су тржишту понудили сервис за надгледање домена који води рачуна о 

потенцијалном phishing-у и обавештава корисника о томе. Заинтересовани корисници се 

на овај сервис могу претплатити по цени од EUR 5.000 годишње. Имплементирали су и 

софтвер за профилисање .NL зоне, који је дао занимљиве резултате.  

Швеђани су креирали Фејсбук такмичење у предлагању „најлуђих“ назива домена 

везаних за разне категорије (железница, видео игрице, ташне, накит итд.). Кад се предлози 

појаве на листи, може да их региструје ко год хоће (не само предлагач) – поред сваког 

предлога, на сајту (www.nya.nu/tavla) стоји дугме „Региструј“, које води на списак ОР-ова.  

Британци су одлучили да омогуће регистрацију националног .UK домена од јуна 2014. 

Постојећи корисници co.uk, .org.uk и .me.uk назива домена ће имати могућност да 

региструју одговарајући назив .UK домена у периоду од 5 година од почетка 

регистрације.  

 

Представник CENTR-а је изнео неке врло занимљиве статистичке податке: 

 Пораст броја националних домена је успорен још од 2008. године (кад се .RS 

домен тек појавио на мрежи!); 

 Постоји јасна корелација са макро-економским трендовима (финансијска криза 

2008.); 

 Повећање броја обрисаних домена је веће од повећања броја новорегистрованих; 

 Повећање броја обрисаних домена је веће у ccTLD него у gTLD доменском 

простору; 

 .COM остаје један од најјачих домена кад су у питању нове регистрације. 

 

Једна од централних тема скупа су биле маркетиншке кампање. 

Французи су истраживањем дошли до тога да се њихов национални домен .FR не 

доживљава као нешто што „има супстанцу“, већ више као нешто што личи на „поштанску 

ознаку“, као географски и језички репер. За предузетнике национални домен представља 

више техничку неопходност и административну формалност него суштински део њиховог 

идентитета на Интернету. Француски корисници аутоматски региструју .COM домене, као 

нешто обавезно, док су .FR домени „комплементарна опција“ која има више „одбрамбени“ 

задатак (заштита идентитета), него што је суштински битан за присуство на нету. Основни 

циљ њиховог маркетинг плана је да .FR домену дају значење и да га учине значајним у 

очима корисника. Кампања је превасходно усмерена на SOHOs/МСП и ученике/студенте. 

Британци су током 2013. реализовали опсежну кампању са циљем да .CO.UK домен 

поставе на прво место по релевантности и поузданости за пословање у Великој 

Британији. Стратегија им је била да онлајн и офлајн кампањом подигну свест и 

пенетрацију .co.uk домена на циљним тржиштима – међу МСП, страторовима и 

http://www.nya.nu/tavla
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предузетницима. У кампањи су користили радио спотове, видео клипове (постављене на 

YouTube), друштвене мреже, као и све врсте банера. Да би били релевантни, промовисали 

су конкретне мале бизнисе тако што су на сајту представили изабране студије случаја 

(сваки од њих је добио своју страницу на сајту). Осим тога су поставили и „smart business“ 

савете – 10 савета за планирање сајта, 10 савета за избор назива домена итд. Сајт је имао 

74.560 прегледа страна, уз bounce rate и испод 50%. По први пут су лансирали и 

комаркетинг кампању са својим ОР-овима, користећи различите маркетиншке елементе. 

Од јануара до јула су сарађивали са 10 ОР-ова, кроз суфинансирање пројеката 50/50. У 

сарадњи са појединим ОР-овима (као што је GoDaddy) постигли су и значајне продајне 

резултате. 

 

Још једна од централних тема скупа је била безбедност на нету и како корисницима 

Интернета скренути пажњу на ту проблематику. С обзиром на то да је велики број 

националних регистара учествовао у акцији „The European Cyber Security Month“, 

презентовани су и одређени едукативни материјали.  

 

Важно је истаћи да је, по статистици CENTR-а, у јулу 2013. чак 11 националних регистара, 

чланица CENTR, имало негативан раст и тиме наставило тренд с почетка 2013. године. 

Пораст броја новорегистрованих домена константно пада од 2008. године, што је у 

корелацији са макро-економским трендовима и финансијском кризом која је почела 2008. 

године. А управо те године се .rs домен тек појавио на Интернету, што објашњава његову 

позицију међу осталим европским националним доменима који су и по пет пута старији од 

њега и искористили су позитивне макро-економске трендове за свој раст. Притом, .rs 

домен је чак пуне две године функционисао паралелно са .yu доменом и практично је тек 

три године самостално присутан на тржишту. Сходно томе, јако је тешко поредити његов 

успех са успехом осталих европских националних интернет домена. 

С друге стране, презентација француског националног регистра (Французи имају преко 

2.700.000 регистрованих назива домена) поново показује да практично сви национални 

регистри имају сличне проблеме са перципирањем националних домена и да се начини 

решавања тог проблема и постигнути ефекти углавном разликују онолико колико се 

разликују буџети за те активности, али практично нико, ма колико велики био, није имун 

на те проблеме. 

 

Током децембра је реализована сарадња са агенцијом Adverto Metrics, најстаријом 

специјализованом агенцијом за mystery shopping (тајну куповину) у Србији. Сарадња са 

овом агенцијом нам је омогућила да стекнемо одређени увид у квалитет понуде наших 

ОР-ова, са циљем побољшања њихових продајних услуга и повећања „продаје“ назива 

националних домена. Током истраживања су посећена продајна места 5 ОР-ова, обављени 

су телефонски разговори са 15 продајних служби и послати мејлови на адресе 16 наших 

ОР-ова. Добијени извештај је показао да међу њима постоје велике разлике у 

информисаности, професионалности, продајном наступу и, коначно, препорукама које се 
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дају потенцијалним регистрантима, које су у више случајева биле неадекватне или чак 

погрешне. Пошто резултати истраживања које је спровела агенција MASMI упућују на то 

да су ОР-ови значајан извор информација за потенцијалне регистранте, на основу којих 

они доносе одлуку о избору назива домена, за даљи развој пословања и повећање броја 

регистрованих назива националних домена је од велике важности да запослени у ОР-

овима буду едуковани и информисани на адекватан начин. 

 
У децембру је објављен и завршен конкурс за избор менаџера за маркетинг и 

комуникације у сектору за развој пословања. После анализа и тестова које је агенција 

ASEE реализовала у сарадњи са Канцеларијом, за новог члана тима је изабрана Јелена 

Ожеговић. 

Током децембра је завршен предлог буџета сектора за 2014. годину. 

ПР и маркетинг активности 

У четвртом кварталу је забележено укупно 180 објава – 73 у штампаним медијима, 87 на 

Интернету, 6 радијских и 14 телевизијских објава. Убедљиво највише објава је покривало 

вест о обележавању "Европског месеца сајбер безбедности". 

 

Медијска анализа 166 објава, које је обухватио електронски клипинг, показује да је 60 

различитих медија извештавало о РНИДС-у – 20 штампаних медија, 8 телевизијских и 

радио станица и 32 интернет портала. У штампаним медијима и на интернет порталима 

забележено је по 75 објава, а у телевизијским и радијским емисијама укупно 16 објава. 
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Анализа нам показује да је присуство на веб порталима и штампаним медијима 

уједначено (по 45% од укупног броја забележених објава). 

Највише објава је забележено у октобру, кад је и оцена наклоњености била највећа (тада 

је био најбољи однос између позитивних и неутралних објава). Негативних медијских 

објава није било. 

  

 

 

Број објава у 4. кварталу 2013. је за 31,9% већи у односу на 3. квартал, при чему постоји 

и раст медијске присутности у штампаним и електронским медијима, што је утицало и на 

раст AVE вредности за 89,5%. 

Медијска анализа показује да је 99% медијских објава било планирано (укупно 164 

објаве) и да се у 90% случајева РНИДС појављивао као примарна тема објаве. 
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Вредност објава у медијима је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу 

огласног простора.  

Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије и терминологије) се налази у 

прилогу овог извештаја. 

 

Током квартала је договорена сарадња са порталима NaDlanu.com и Benchmark.rs о 

објављивању ауторских текстова, као и са Иваном Парчетић, оснивачем и уредницом 

портала Маркетинг мрежа.  

Од уговорених ауторских текстова, објављен је чланак „Сигурност DNS сервиса“ Жарка 

Кецића у магазину „Интернет огледало“, као и текст о сајбер-безбедности на порталу 

Benchmark.rs. Такође су објављени чланци „Интернет домен је твој или можда није“ у више 

медија, као и текстови „Зашто и како бити правилно присутан на Интернету“, „Зашто је 

важно имати сајт уколико сте мали привредник“, „Зашто је важно имати национални 

домен?“, „Како регистровати национални домен?“ и „Кораци од регистрације домена до 

успешног сајта на Интернету“ на порталу NaDlanu.com. И у овогодишњем PC Press-овом 

додатку за куповину објавили смо текст „4 корака до интернет домена“, а на порталу 

„Маркетинг мрежа“ је објављен текст на тему актуелне кампање „Региструј чим 

помислиш!“, чија је окосница био интервју са Данком Јевтовићем, као и текст „Брендирање 

кроз националне интернет домене“ у коме је своје мишљење изнео и Предраг Милићевић. 
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Током октобра су реализована бројна гостовања представника РНИДС-а, као и учесника 

панел дискусије „Сајбер безбедност сајбер Србије" у вези „Европског месеца сајбер 

безбедности“: 

Александар Костадиновић је гостовао на РТС 1, у Јутарњем програму, као и у 

информативној емисији на TV Happy-ју. 

Жарко Кецић је, уз друге учеснике, гостовао на Радио Беграду 1, у емисији „Таласање“ и 

на ТВ Пинк 3, у емисији „Infotech“, дао је изјаве за ТВ Курсор и за емисију еТВ на РТС 2, 

као и интервјуе за портал Benchmark и магазине Економетар и Бизнис. Сви учесници су 

дали изјаве за емисију Евронет на РТС 1, информативни програм TV Happy и 

информативни програм ТВ Прве, а Милан Николић, Милош Ранчић и Лука Герзић су дали 

изјаве и за новембарско издање PC press-а.  

Данко Јевтовић је дао изјаву за ТВ Курсор и, заједно са Лазаром Бошковићем, за видео 

канал Интернет огледала, као и за емисију Дигиталне иконе Радио Београда 2, док је 

Лазар Бошковић, у вези отварања изложбе у О3ону, дао изјаве и за ТАНЈУГ, Политику и 

Блиц. 

 

Током новембра су реализована гостовања Жарка Кецића на Радио Београду 2, у 

емисији „Дигиталне иконе“ и Данка Јевтовића на Радио Београду 1, у емисији „Формула 202“. 

За дневни лист „Политика“ изјаву је дао Александар Костадиновић у вези напада вируса 

који закључава фајлове нападнутих и „тражи откуп“. 

Током децембра су у медије пласиране вести о чешћем освежавању DNS зонских фајлова 

и омогућавању употребе IPv6 протокола, као и текстови „Назив интернет домена је 

заштита пословног идентитета“ у магазину „Бизнис и финансије“, „IXP радионица“ у 

часопису „PC Press“ и текст „Против продаје фалсификата“ у дневном листу Данас. 

Осим тога, реализована су и гостовања Маре Јанковић, организатора скупа о продаји 

кривотворене робе, на Радио Београду 1, у емисији „Таласање“, као и Дејана Ђукића и 

Маре Јанковић на исту тему, на Радио Београду 2, у емисији „Дигиталне иконе“, када су и 

најавили скуп у ПКС-у. 

Током месеца је пружена подршка скуповима „Serbian Open Exchange – IXP Workshop“ и 

„Отворени сто о проблемима кривотворене робе путем Интернета“ у виду анимације 

медија и follow-up новинара. 

 

За нови корпоративни сајт су дефинисани техничка спецификација и структура садржаја. 

 

Дискусија о трансформацији концепта тренутног сајта у промотивни портал на адреси 

domen.rs бавила се разрадом садржаја и форме новог сајта, дискутовано је о начину 

његовог одржавања ажурним и актуелним, као и о потребним људским ресурсима. Остало 

је да се разради стратешки правац развоја и обим информација на њему. Да би портал 
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био развијен на прави начин, за почетак 2014. је предвиђено истраживање тржишта, које 

треба да да одговоре на питања ко би посећивао такав сајт и какав би му садржај био 

интересантан. 

 

Током новембра је завршена креација предлога плана оперативних активности сектора 

за 2014. годину. 

 

За ДИДС 2014 је одређен хотел „Метропол“ као простор за одржавање Конференције и 

одржан је састанак са агенцијом која екстерно пружа подршку догађајима који се ту 

организују, са којом су договорени сви технички детаљи и од којих је добијена понуда. 

Телекому је упућено писмо са предлогом да нам буду технички партнер и обезбеде 

адекватан интернет проток и адекватан број прикључака. Њихов одговор се очекује у 

јануару. Одређени су модератори блокова, контактирани су и сво троје (Владимир 

Радуновић за 1. блок, Ивана Ћирковић за 2. блок и Иван Минић за 3. блок) се прихватило 

те обавезе. У плану за јануар је састанак са свима њима и увођење у редован рад на 

организацији Конференције. 

 

Током квартала је реализована кампања за брендирање националних домена. У октобру 

и новембру су ишли огласи у штампаним медијима, а у првој половини новембра су били 

актуелни и билборди и citylight-ови, као и радијски спотови. Пошто је на конту Етаргета 

преостало средстава из прошле године, ишла је и краћа контекстуална кампања (првих 

10-ак дана новембра). У децембру је кампања настављена кроз штампане медије, а 

уговорен је и наставак који ће бити реализован на Интернету у јануару 2014. Кампања ће 

бити реализована кроз Етаргет мрежу контекстуалних огласа, као и путем оглашавања на 

Гуглу и Фејсбуку. Линкови ће водити на сајт на адреси domen.rs, који је обогаћен кодом 

за праћење одлазног саобраћаја, што ће нам омогућити да видимо број конверзија, 

односно број посетилаца који су отишли на страницу са списком наших ОР-ова. По први 

пут ћемо радити ретаргетинг контекстуалну кампању, тако да је и за то унет потребан 

код на сајт. 

 

У децембру је, после два продужења, завршен конкурс за доменске логотипе и ОР знак 

на GreenDesign порталу. После прошлогодишњег успешног конкурса за инфографик, 

очекивали смо да добијемо бар 10-ак квалитетних предлога, што се, нажалост, није 

десило. Иако је после 6 недеља представљено више стотина радова, ни један није био 

задовољавајући, тако да победник конкурса није проглашен. 

 

Редовно је одржаван РНИДС-ов сајт и одржавана комуникација преко Фејсбук и LinkedIn 

страна и Твитер налога. 
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Сектор општих и правних послова 

Општи правни послови 

На почетку квартала извршено је оцењивање запослених у сектору, као и утврђивање 
резултата анонимне анкете о међусобном оцењивању запослених. 

Током периода извештавања покренут је и окончан поступак за набавку услуга 

истраживања тржишта за потребе рада Управног одбора на изради стратегије фондације. 

Током трајања позива, а у координацији са члановима комисије, одговарано је на питања 

потенцијалних понуђача. Након што је поступак окончан и изабран најбољи понуђач, 

припремљена је пратећа документација и уговор са изабраним понуђачем, Stata.rs доо. 

У октобру је одржана радионица базирана на Адижесовом програму, „Syndag“, који 

представља синергетску дијагнозу организације. Радионица је одржана у просторијама 

РНИДС-а, трајала два дана и у њој су учествовали директор и сви запослени у Канцеларији 

РНИДС-а. 

У овом периоду предузете су бројне и вишеструке активности у вези продаје службеног 

возила, која је у потпуности завршена. Припремљена је документација за пренос 

власништва на „Asee“ доо, који је купио предметно возило, а потом је извршена пријава 

пореза на пренос апсолутних права. 

У погледу укњижбе ходника у пословном простору РНИДС-а, одржано је више састанака са 

пуномоћником РНИДС-а, који спроводи овај поступак. Уз то, заједно са пуномоћником су 

обављене консултације са службеницима Општине Стари град, задуженим за овај предмет. 

Техничке примедбе, везано за сам пројекат достављене су архитекти, који је извршио 

потребне исправке. Пројекат са исправкама, ће преко пуномоћника РНИДС-а, бити 

достављен Општини Стари град. 

У координацији са председништвом Комисије за решавање спорова у вези са називима 

домена усаглашени су детаљи нацрта измена и допуна Правилника о поступку за решавање 

спорова поводом регистрације националних интернет домена. Крајем квартала, предметне 

измене су усвојене од стране Конференције суоснивача РНИДС-а.  

 

Имајући у виду да је извршилац ревизије финансијских извештаја за 2012. годину значајно 

задоцнио у извршавању своје обавезе, обављена је анализа уговора са овим извршиоцем 

и анализа релевантних одредаба Закона о облигационим односима. У складу са тим, 

извршиоцу је достављено обавештење о раскиду уговора, који се по сили Закона сматра 

раскинутим, имајући у виду да је рок извршења битан елемент предметног Уговора. Након 

тога, у сарадњи са сектором финансија, припремљен је нови текст јавног позива за 

обављање послова ревизије. Након прикупљања понуда, Управни одбор је на последњој 

седници у 2013. години донео одлуку о избору ревизорске куће. 
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Током овог квартала, заједно са сектором финансија, обављане су бројне активности у 

погледу достављања тражене документације интерној ревизији. Поред тога вођени су 

разговори са члановима тима и одговарано је на постављана питања. Пошто је спроведена 

Интерна ревизија, у сарадњи са сектором финансија, извршена је анализа и дати су 

коментари на Извештај. Највећи део коментара Интерна ревизија је уважила и унела измене 

у Извештај. Овај Извештај обухвата пословање РНИДС-а, закључно са трећим кварталом 

2013. године, а усвојен је од стране Управног одбора крајем 2013. године. 

 

У циљу унапређења поступка набавки, састављен је нови нацрт правилника који уређује 

ово питање. Нацрт је достављен, посредством Управног одбора, Интерној ревизији на 

мишљење. Циљ промена је да се процедуре поједноставе, а да се и даље задржи висок 

ниво контроле спровођења набавки од стране Управног одбора. 

Дати су коментари на иницијални предлог и учествовано је у изради коначног текста огласа 

за попуњавање радног места маркетинг менаџера.  

У циљу добијања додатног времена за квалитативни пријем пројекта софтвера за 

регистрацију назива домена, састављен је Анекс уговора са Електротехничким факултетом, 

а који је, по добијеној сагласности Управног одбора потписан. 

Послови обављени за потребе Управног одбора и конференције суоснивача 

У овом периоду одржано је шест 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. 

Предузете су потребне радње у вези одржавања редовне седнице Конференције 

суоснивача, одржане 21. децембра 2013. године. Дан пред седницу проверена је 

евентуална повезаност субјеката који су суоснивачи РНИДС-а. Провера је вршена 

упоређивањем података доступних у јавној бази АПР-а. Учествовано је у раду на самој 

седници, након чега је састављен записник са седнице, који је достављен председнику и 

заменику председника Конференције суоснивача. 

Решавање спорова у вези са називима интернет домена 

У овом кварталу окончана су два поступка у вези са називима домена, У питању су 

банкаинтеза.срб, што представља први спор у вези са неким .СРБ називом домена, и 

yahoo.rs.  
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Сарадња са другим организацијама 

У овом периоду интензивиране су, раније договорене, активности на изради брошуре која 

се односи на области интернет домена, жига и решавања спорова насталих услед 

сајберсквотинга. У сарадњи са председништвом Комисије за решавање спорова у вези 

назива домена и Заводом за интелектуалну својину, састављен је текст ове информативне 

брошуре. Ова брошура ће бити дистрибуирана заједнички са Заводом за интелектуалну 

својину и Привредном комором Србије. С обзиром да Завод за интелектуалну својину у 

оквиру свог Едукативног центра има велику циркулацију полазника, постоји оправдан 

разлог да ова брошура буде публикована, поред електронског, и у штампаном облику. 

Представљање РНИДС-а у јавности 

У Привредној комори Србије (ПКС) је 12. децембра, у сарадњи са Међународном 

организацијом за заштиту жигова (INTA), одржан округли сто на тему "Проблеми 

кривотворене робе путем Интернета у Србији". На овом скупу говорили су представници 

INTA, МУП-а Србије, РАТЕЛ-а, канцеларије Повереника за заштиту података о личности, 

Завода за интелектуалну својину, представници приватног сектора и други. Испред 

РНИДС-а је говорио извршни директор за опште и правне послове, а који је истим 

поводом је учествовао у емисији Радио Београда 2, „Дигиталне иконе.“1  

Међународне активности 

Од 17. до 21. новембра 2013. године, одржан је 48. ICANN скуп, на ком је извршни директор 

за опште и правне послове учествовао као члан делегације РНИДС-а, финансиран од 

стране организације ICANN, у оквиру ccNSO Travel Funding програма. Са овог скупа 

достављен је посебан извештај. 

 
Током новембра реализован је радни састанак са колегама из хрватског регистра (Carnet). 

О таквом састанку смо са колегама из овог регистра више пута разговарали, а овај први у 

низу је, на иницијативу Carnet-а одржан 28. и 29. новембра у Београду. С обзиром да се 

овај регистар налази на одређеној раскрсници у пословању, тј. разматра евентуалне 

промене пословне политике, сматрали су им искуства РНИДС-а могу користити у овој 

фази. Радним састанцима су присуствовали запослени РНИДС-а из сваког сектора, и 

разговарано је о великом броју тема у области регистрације назива домена. У погледу 

општих услова регистрације дате су им одређене сугестије. Најпре, да радња 

регистрације не треба да буде заснована на управном поступку, већ на уговорном односу. 

Исто тако, дата је и сугестија да решавање спорова у вези назива домена треба да буде 

уређена посебним документом, као и да је најраспрострањенија пракса да су ова акта 

                                              
1
 Снимак радио емисије је доступан на адреси:  

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/Radio+Beograd+2/1471458/Digitalne+ikone.html 

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/Radio+Beograd+2/1471458/Digitalne+ikone.html
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базирана на UDRP правилима, а не националним законима о арбитражи. Директор и 

Управни одбор су примили посебан извештај са овог радног састанка 

Општи послови 

Месечне набавке: 

Као редовне активности, обављано је следеће: 

 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, итд.). 

Набавке 

У овом кварталу извршена је набавка нових визиткарти за председника и заменика 

председника Конференције суоснивача, као и набавка нових радијатора. 

Обновљена је годишња полиса здравственог осигурања запослених у случају незгоде и 

набављено је додатно колективно здравствено осигурања лица за случај тежих болести и 

хируршких интервенција, одн. операција. Такође је обновљена годишња полиса за 

осигурање имовине. 

Организација службених путовања 

За потребе службеног пута у Љубљану, извршене су резервације и набавке авионских 

карата, хотелског смештаја и путног осигурања, као и резервација превоза од аеродрома 

до хотела и назад. 

 

За остала путовања у овом кварталу набавке и резервације су извршене раније, и то: 

Датум 

одржавања 
Скуп/Организација Место Делегирани учесник Датум путовања 

2 - 3. 10. 2013. CENTR GA Брисел 
Данко Јевтовић 

1 - 4. 10. 2013. 
Војислав Родић 

13 - 18. 10. 2013. CENTR Tech & RIPE Атина Жарко Кецић 12 - 19. 10. 2013. 
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28. 10. 2013. CENTR Security Беч 
Александар 

Костадиновић 27 - 29. 10. 2013. 

7. 11. 2013. CENTR Administrative Фиренца Стефан Ковач 6 - 8. 11. 2013. 

17-21. 11. 2013. ICANN Буенос Ajрeс 
Данко Јевтовић 

Владимир Алексић 
16 - 22. 11. 2013. 

28. 11-1. 12. 2013. Блогоманија Копаоник Данко Јевтовић 28.11 - 1. 12. 2013. 

5-6. 12. 2013. CENTR Маркетинг Љубљана 
Данко Јевтовић 

4 - 7. 12. 2013. 
Предраг Милићевић 

Конференције и састанци 

За потребе одржавања изложбе „Историја безбедности телекомуникација – од димних 

сигнала до Интернета“ и панел дискусије „Сајбер безбедност сајбер Србије“, организована 

је набавка и достава пића и рекламног материјала. 

Одржан је састанак са представницима осигуравајуће куће Dеltа Gеnеrаli ради 

презентовања понуде за осигурање запослених. 

За потребе одржавања редовне седнице Конференције суоснивача изабрана је 

одговарајућа сала уз послужење. Припремљен је списак суоснивача са правом гласа, 

идентификационе картице и рекетићи за гласање. Пружена је логистичка подршка на 

самој седници, уз присуствовање у својству записничара. 

Поводом посете колега из CАRNET-а, организована је репрезентација ван канцеларије. 

Предрачуни и рачуни 

Обављано је редовно издавање предрачуна и рачуна за годишње накнаде по уплати истих 

и припремање за слање поштом. Исто тако, слање предрачуна за регистрацију домена по 

добијеним захтевима овлашћених регистара, као и припрема предрачуна, рачуна и 

издавање Извода из базе регистрованих домена по захтеву. 

У овом кварталу није обновљено 6 годишњих накнада, а приступио је 1 нови суоснивач. 

Протоколи за исплату - ПЗИ 

Вршено је попуњавање нових Протокола и прослеђивање по секторима, као и пријем 

завршних предмета за архивирање, ажурирање и скенирање. 

До краја децембра издат је 333 Протокола, који су заједно са пратећом документацијом 

скенирани и архивирани по броју предмета. 
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Електронска база 

За потребе електронске базе припремљене су резервне копије два регистратора из 

сектора за опште и правне послове ради скенирања и архивирања, а из сектора 

финансија 23 регистратора је предато на скенирање. 

Остали општи и административни послови 

 Административни и организациони послови у вези купопродаје и преноса возила; 

 Електронска комуникација са кабинетом CЕО ICАNN-а г-дина Фадија Шехадија у 

циљу организовања састанка приликом његове планиране посете Београду ради 

учествовања у Министарској Конференцији; 

 Електронска комуникација са канцеларијом Савета Европе у Београду а поводом 

учешћа у Министарској Конференцији која се одржавала 7 и 8. новембра; 

 Припрема календара са службеним путовањима за наредну годину; 

 Пријем и завођење пристигле документације, припрема одлука и дописа, припрема 

предрачуна и протокола за плаћање, архивирање, припрема Извода из базе 

регистрованих .RS домена, пословна комуникација, пријем странака; 

 Обављање послова предаје пред АПР-ом, ПИО-м и Фондом за здравствено 

осигурање; 

 Разврставање, оверавање и припрема интерне поште, слање по куриру. 



Извештај директора Фондације РНИДС – 4. квартал 2013. 30/37 

Сектор финансија 

Извештај сектора за финансије за четврти квартал 2013. године сачињавају следеће целине: 

 Активности сектора; 

 Редовни послови сектора; 

 Финансијски извештаји; 

 Реализација финансијског плана; 

 Преглед финансијских средстава. 

Активности сектора 

Октобар 

Почетак месеца је био обележен већим ангажовањем на сарадњи са књиговодственом 

агенцијом усмереној ка сравњењу књиговодствене евиденције главне књиге и аналитике 

са помоћним евиденцијама Фондације „РНИДС“. Ово је за циљ имало што ажурнију 

припрему деветомесечног периодичног финансијског извештаја, који је књиговодствена 

агенција доставила 16. октобра 2013. године, а исти је обрађен и постао је саставни део 

Извештаја Директора о раду Канцеларије за трећи квартал 2013. године.  

Такође, почетком месеца је урађен и коначан предлог ребаланса финансијског плана, који 

је послат на листу УО и чије се усвајање очекује почетком новембра. 

Напокон, након дописа о раскиду уговора независном ревизору (ДСТ), следећег дана је у 

Фондацију стигао Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских 

извештаја за 2012. годину са позитивним мишљењем. 

Крајем месеца је у књиговодственој агенцији боравила и екипа интерног ревизора па је и 

за те потребе додатно припремана потребна документација. Наставак њиховог рада биће 

фокусиран на посете Канцеларији и даљу анализу добијене документације. 

Менаџер финансија је присуствовао редовном јесењем семинару који је организовао 

Савез рачуновођа и ревизора Србије 28.10.2013, ради стручног усавршавања и припреме 

за примену нових прописа у вези електронске предаје образаца Пореској управи и 

примене Међународних стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете. 

Са директором Фондације настављен је серијал састанака са представницима фирми (као 

и познаваоцима тржишта) које се у Србији баве продајом књиговодствених софтвера, ЕРП 

система и сличних решења, као и подршком, како би се скенирало тржиште, стекао утисак 

о појединачним понудама, развила свест о потребама РНИДС-а како би се спремно 

дочекао дан када би потенцијално дошло до имплементације оваквих решења.  

Урађено је и неколико ад хок извештаја, који су имали за задатак креирање нових 

менаџерских алата усмерених на праћење појединих перформанси у пословању 
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Фондације. Израђена је и коначна верзија тзв. Интерних месечних извештаја, која је у 

међувремену и послата на УО, а значајна је и анализа очекиваних прилива од 

регистрације домена у наредном периоду (години до две године) како би се 

изанализирало пар сценарија за издвајање средстава намењених подршци у раду 

Овлашћених регистара о чему су започете иницијалне дискусије на УО. 

Значајно време је посвећено и обради путних налога, припреме путовања у финансијском 

смислу и исплатама по коначним извештајима са службених путовања. 

Новембар 

Око три четвртине радног времена у овом месецу је било посвећено изласку у сусрет 

захтевима интерне ревизије који су се у неколико случајева и понављали, како по питању 

више пута послатих захтева на које је већ одговорено, тако и у виду дуплирања слања 

истих захтева различитим колегама у РНИДС-у. Захтевима Мур и Стивенса је одговарано у 

промптним роковима, неколико дана је њихов тим провео и у просторијама РНИДС-а, а 

дуплирани захтеви су последица њиховог првог сусрета са пословањем Фондације и 

обимном документацијом те их је донекле и могуће и потребно разумети. 

Крајем месеца је на сајту РНИДС-а (26.11.2013), као и у дневним новинама „Политика“ 

(28.11.2013) расписан јавни позив за избор независног ревизора финансијских извештаја 

Фондације за период 2013-2015. година. Већ су стигле и прва интересовања, додатни 

упити, као и саме понуде. 

Последњег дана октобра је на седници УО, усвојен ребаланс финансијског плана за 2013. 

годину те се од новембра месеца исти примењује и по њему се врше и прате све уплате и 

исплате средстава, што ће се видети и у прегледу који следи и који прати реализацију 

финансијског плана. 

Настављена су истекла орочења код банака на исте периоде, а значајно је повећан и 

степен анализе банкарског тржишта, како због устаљене праксе, нових околности на 

тржишту, тако и збор специфичних захтева, опсервација и напомена УО.  

Са директором Фондације настављен је серијал састанака са представницима фирми (као 

и познаваоцима тржишта) које се у Србији баве продајом књиговодствених софтвера, ЕРП 

система и сл, као и подршком, како би се скенирало тржиште, стекао утисак о 

појединачним понудама, развила свест о потребама РНИДС-а како би се спремно дочекао 

дан када би потенцијално дошло до имплементације оваквих решења.  

Значајно време је посвећено и обради путних налога, припреме путовања у финансијском 

смислу и исплатама по коначним извештајима са службених путовања. 
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Децембар 

Како се ближи крај године тако су се повећале активности усмерене на сравњењу и 

провери свих интерних евиденција у оквиру Фондације, а које су везане за материјално и 

финансијско пословање. Такође, извршен је велики број значајних плаћања, нарочито 

последњих неколико дана 2013. године, како би се у што већој мери и финансијски 

реализовао финансијски план за 2013. годину, али и како би се у што краћем року 

сервисирале обавезе према сталним добављачима.  

Извршена је и обрада и исплата по свим обавезама по основу радних односа и уговора о 

делу, а који се односе на децембар месец. 

Значајно време је и у овом периоду посвећено сарадњи са интерним ревизорима. Наиме 

почетком месеца је стигао нацрт извештаја Мур и Стивенса који се односи на период од 

1.1.2013. године до 30.9.2013. године. На исти је Канцеларија, а превасходно сектор за 

финансије имао читав низ примедби, као и коментара, који су у значајној мери, након 

додатних образложења и подношења адекватне документације инкорпорирани у финални 

извештај.  

У складу са објављеним јавним позивом за услуге ревизије финансијских извештаја за 

2013, 2014. и 2015. годину у дефинисаном року (до 10.12.2013. године, 15:00 ч) Фондација 

„РНИДС“ је добила 13 понуда заинтересованих ревизорских кућа (све електронским 

путем). Све понуде су биле формално-правно исправне. На последњој седници УО у 2013. 

години за екстерног ревизора је изабрана ревизорска кућа „Станишић аудит доо“.  

На последњој седници УО у 2013. години (која је започела 24.12.2013. године, а која је 

окончана 27.12.2013. године) усвојен је Финансијски план за 2014. годину након исцрпне и 

конструктивне дискусије. 

Настављена су истекла орочења код банака на исте периоде, а значајно је повећан и 

степен анализе банкарског тржишта, како због устаљене праксе, нових околности на 

тржишту, тако и збор специфичних захтева, опсервација и напомена УО.  

Са директором Фондације настављен је серијал састанака са представницима фирми (као 

и познаваоцима тржишта) које се у Србији баве продајом књиговодствених софтвера, ЕРП 

система и сл, као и подршком, како би се скенирало тржиште, стекао утисак о 

појединачним понудама, развила свест о потребама РНИДС-а како би се спремно дочекао 

дан када би потенцијално дошло до имплементације оваквих решења. Током децембра 

месеца, потписан је уговор са консултантом који ће са Канцеларијом сарађивати на овој 

материји у наредном периоду, а дефинисани су и оквир и рокови будућег рада. 

Редовни послови сектора 

На свакодневној основи у редовном року се извршавају редовни послови као што су:  

 електронска плаћања по протоколима; 

 контрола авансних рачуна; 
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 праћења евиденције исплата и уплата; 

 контрола свих уплата и исплата; 

 праћења извода банака; 

 послови благајне; 

 праћења токова новца; 

 свакодневна координација рада са књиговодственом агенцијом; 

 припрема читавог сета пратећих образаца; 

 обрачуни службеног пута; 

 припрема исплате зарада и накнада по уговорима о делу; 

 предузимање неопходних активности према Пореској управи и осталим Државним 

органима; 

 сарадња са банкама итд…  

Финансијски извештаји 

Уобичајено је да се у кварталним извештајима (1,2,3) даје и кратка анализа периодичних 

финансијских извештаја за односни квартал, међутим пошто још нису завршена сва 

књижења, јер и даље стижу рачуни који се односе на 2013. годину, а и због рока за предају 

финансијских извештаја у АПР (28.2.2014), у овом извештају нема такве интерпретације. 

Наиме, захтев за израдом прелиминарних финансијских извештаја у овом тренутку само за 

потребу кварталног извештаја би са собом носио и додатне трошкове који нису предвиђени 

финансијским планом, а и не би био комплетан па самим тим и делимично употребљив.  

Оваква анализа ће бити предмет годишњег извештаја о раду канцеларије и то након 

достављања званичних финансијских извештаја АПР-у. 

Оно што је тренутно познато са сигурношћу јесу пословни приходи и они у 2013. години 

износе 84.980.304,13 динара, што представља раст од преко 10% у односу на 2012. годину. 

Реализација финансијског плана 

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

за 2013. годину и одговарајуће поређење са планираним величинама. Детаљнији приказ 

следи на табели испод: 

Шифрa Нaзив Плaн Рeaлизoвaнo 
дo 31.12. 

Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Стeпeн 
рeaлизaциje 

A Приливи 107.894.521  111.451.139  (3.556.618.)  103,3% 

1 Пoслoвни приливи 105.265.398  108.523.064  (3.257.666)  103,1% 

1.1 Aвaнси зa дoмeнe 104.315.398  107.779.064  (3.463.666)  103,3% 

1.2 Члaнaринa 864.000  708.000  156.000  81,9% 

1.3 Прoвeрa oспoсoбљeнoсти 36.000  36.000  0  100,0% 

1.4 Oстaли пoслoвни приливи 50.000  0  50.000  0,0% 
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Шифрa Нaзив Плaн Рeaлизoвaнo 
дo 31.12. 

Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Стeпeн 
рeaлизaциje 

2 Oстaли приливи 12.000  11.384  616  94,9% 

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 12.000  11.384  616  94,9% 

3 Финaнсиjски приливи 2.617.123  2.916.691  (299.568)  111,4% 

3.1 Кaмaтe нa oрoчeнa срeдствa 1.519.870  2.198.912  (679.042)  144,7% 

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  117.778  379.475 23,7% 

3.5 Нaплaтa штeтe 600.000  600.000  0  100,0% 

3.6 Кaпитaлнa дoбит 0  0  0   

3.7 ПДВ 0  0  0   

3.8 Oстaлo (крeдит) 0  0  0   

Б Oдливи 115.456.390  102.264.490  13.191.900  88,6% 

4 
Унaпрeђeњe oснoвнe 
функциje 

15.589.893  11.725.754  3.864.139  75,2% 

4.1 
Унaпрeђeњe сoфтвeрa зa 
рeгистрaциjу дoмeнa 

4.061.200  1.959.812  2.101.388  48,3% 

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 Enterprise сeрвeрa 0  0  0   

4.5 
Систeм зa извeштaвaњe из 
бaзe пoдaтaкa 

0  0  0   

4.6 Teхничкa пoдршкa 6.360.093  6.315.870  44.223  99,3% 

4.7 Интeрнeт услугe 1.170.000  1.083.212  86.788  92,6% 

4.8 
Систeм зa упрaвљaњe 
пoслoвaњeм 

320.000  60.000  260.000  18,8% 

4.9 
Бeзбeднoст инфoрмaциja и 
кoнтинуитeт пoслoвaњa 

408.000  307.391  100.609  75,3% 

4.10 Enterprise лицeнцe 1.764.000  1.521.109  242.891  86,2% 

4.11 Прaвљeњe рeзeрвних кoпиja 1.113.600  478.361  635.239  43,0% 

5 Рaзвoj пoслoвaњa 14.501.601  12.113.321  2.388.280  83,5% 

5.1 Oднoси сa jaвнoшћу 5.518.401  4.540.001  978.400  82,3% 

5.2 Maркeтинг 8.297.800  7.448.797  849.003  89,8% 

5.3 Рaзвoj пoслoвaњa 574.400  51.204  523.196  8,9% 

5.4 Oстaлo 111.000  73.320  37.680  66,1% 
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Шифрa Нaзив Плaн Рeaлизoвaнo 
дo 31.12. 

Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Стeпeн 
рeaлизaциje 

6 
Финaнсирaњe прojeкaтa oд 
знaчaja 

5.515.974  4.796.950  719.024  87,0% 

6.1 Суфинaнсирaњe прojeкaтa 3.910.974  3.842.859  68.115  98,3% 

6.2 
Пoдршкa oвлaшћeним 
рeгистримa 

300.000  19.706  280.294  6,6% 

6.3 
Друштвeнo кoриснe 
aктивнoсти 

300.000  300.000  0  100,0% 

6.4 Спoнзoрствa 600.000  403.980  196.020  67,3% 

6.5 
Стипeндиje зa рaдoвe нa 
фaкултeтимa 

120.000  0  120.000  0,0% 

6.6 
CENTR рaдиoницa - фeбруaр 
2012. 

235.000  230.405  4.595  98,0% 

6.7 Oстaлo 50.000  0  50.000  0,0% 

7 
Aдминистрaтивни и oпшти 
трoшкoви 

9.671.890  8.837.413  834.477  91,4% 

7.1 Прoфeсиoнaлнe услугe 2.330.200  2.304.780  25.420  98,9% 

7.2 
Tрoшкoви функциoнисaњa 
кaнцeлaриje 

3.082.400  2.847.981  234.419  92,4% 

7.3 Путни трoшкoви 1.139.522  1.132.870  6.652  99,4% 

7.4 Кoмунaлиje 702.960  551.985  150.975  78,5% 

7.5 Кoмуникaциje 773.200  723.099  50.101  93,5% 

7.6 Oсигурaњe 252.000  216.214  35.786  85,8% 

7.7 Oдржaвaњe прoстoриja 426.296  361.468  64.828  84,8% 

7.8 Aутoмoбили 505.312  366.844  138.468  72,6% 

7.9 Рeпрeзeнтaциja 306.000  295.802  10.198  96,7% 

7.10 Oстaлo 154.000  36.370  117.630  23,6% 

8 Зaпoслeни 26.705.377  26.445.040  260.337  99,0% 

9 Кaпитaлнa улaгaњa 0  0  0   

10 Oстaли рaсхoди 15.683.004  14.310.645  1.372.359  91,2% 

10.1 Рaд Упрaвнoг oдбoрa 9.892.387  9.800.111  92.276  99,1% 

10.2 Путни трoшкoви 3.445.322  3.028.889  416.433  87,9% 

10.3 Рeпрeзeнтaциja 72.000  33.549  38.451  46,6% 

10.4 Eкспeрти и консултанти 2.223.295  1.429.376  793.919  64,3% 

10.5 Oстaлo 50.000  18.720  31.280  37,4% 

11 Кoнфeрeнциja суoснивaчa 3.436.934  3.025.715  411.219  88,0% 

11.1 Oдржaвaњe кoнфeрeнциje 836.000  728.855  107.145  87,2% 

11.2 Нaкнaдe 2.570.934  2.288.360  282.574  89,0% 

11.3 Oстaлo 30.000  8.500  21.500  28,3% 

12 Oстaли oдливи 554.000  486.313  67.687  87,8% 



Извештај директора Фондације РНИДС – 4. квартал 2013. 36/37 

Шифрa Нaзив Плaн Рeaлизoвaнo 
дo 31.12. 

Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Стeпeн 
рeaлизaциje 

12.1 
Прojeкти прeoстaли зa 
плaћaњe из прeтхoдних 
гoдинa 

50.000  50.000  0  100,0% 

12.2 Члaнaринe и прeтплaтe 454.000  436.313  17.687  96,1% 

12.3 
Oстaлo (нeпрeдвиђeни 
oдливи) 

50.000  0  50.000  0,0% 

13 Финaнсиjски трoшкoви 22.797.717  20.523.339  2.274.378  90,0% 

13.1 
Бeрзaнскe услугe (Брoкeр, 
ЦРХOВ,…) 

36.000  32.544  3.456  90,4% 

13.2 Кaмaтe 0  0  0   

13.3 Tрoшкoви кoд бaнaкa 200.000  170.293  29.707  85,1% 

13.4 Нeгaтивнe курснe рaзликe 50.000  0  50.000  0,0% 

13.5 Пoрeз нa кaпитaлну дoбит 0  0  0   

13.6 ПДВ 15.721.717  13.965.701  1.756.016  88,8% 

13.7 Пoрeз нa имoвину 220.000  204.576  15.424  93,0% 

13.8 Пoрeз нa дoбит 300.000  0  300.000  0,0% 

13.9 Oстaли пoрeзи и дaвaњa 220.000  188.100  31.900  85,5% 

13.10 Кaзнe 0  0  0   

13.11 Дoцњe у плaћaњу 6.000.000  5.921.612  78.388  98,7% 

13.12 Oстaлo 50.000  40.513  9.487  81,0% 

14 Рeзeрвa 1.000.000  0  1.000.000  0,0% 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стања финансијских средстава, орочења и хартија од 

вредности на дан 31.12.2013, паралелно са 30.9.2013. године. 

Датум 30.9.2013. 31.12.2013 

Средњи курс евра 114,6044 114,6421 

Валута РСД РСД РСД ЕУР 

Средства у РСД РСД Прерачунато у € РСД Прерачунато у € 

Текућа средства у РСД 17.960.026,4 156.713,2 18.188.614,3 158.655,6 

Орочена средства у РСД 22.000.000,0 191.964,7 14.000.000,0 122.119,2 

Укупно 39.960.026,4 348.677,9 32.188.614,3 280.774,8 

Средства у ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 739.641,9 6.453,9 869.939,8 7.588,3 

Орочена средства у ЕУР 14.210.945.6 124.000,0 14.21.620,4 124.000,0 

Укупно 14.950.587,5 130.453,9 15.085.560,2 131.588,3 

Укупно без ХОВ 54.910.613,9 479.131,9 47.274.174,5 412.363,1 
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Уз горе наведена средства у портфолију РНИДС-а се налазе и ХoВ-oбвезнице старе девизне 

штедње које су уписане код ЦРХОВ-а чија је номинална вредност 41.751 ЕУР, а 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 четвртог квартала 2013. године, је дато на графикону који следи. 

 

 

 

У Београду, 
21. јануара 2014. године 

 

Данко Јевтовић 
директор Фондације РНИДС 

danko.jevtovic@rnids.rs 
rnids.rs рнидс.срб 
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Статистички анекс - 4. квартал 2013. године

Фондација "Регистар националног интернет домена Србије"

rs. 1.678 8.982 3.582 39.506 2.346 10.513 4.191 45.785 2.590 11.894 4.087 52.910
co.rs. 699 4451 790 17.327 713 4.436 766 17.461 756 4.588 677 17.901

in.rs. 375 564 304 3.289 345 656 305 2.974 392 614 248 3.160

edu.rs. 42 378 68 1.182 41 303 67 1.327 30 674 96 1.496

org.rs. 131 399 136 2.978 131 659 185 3.034 166 763 128 3.119

gov.rs 191 212 232

ac.rs 43 43 54

.RS: 2.925 14.774 4.880 64.516 3.576 16.567 5.514 70.836 3.934 18.533 5.236 78.872

срб. 0 0 0 0 0 0 2.264 2.299 1.095 1.166 85 4.225

обр.срб 0 0 0 0 0 0 44 45 20 22 2 75

орг.срб 0 0 0 0 0 0 124 125 47 78 2 216

од.срб 0 0 0 0 0 0 156 156 114 33 1 163

пр.срб 0 0 0 0 0 0 511 514 166 324 15 987

ак.срб 0 2 11

упр.срб 0 12 43

.СРБ: 0 0 0 0 0 0 3.099 3.153 1.442 1.623 105 5.720

Ukupno: 2.925 14.774 4.880 64.516 3.576 16.567 8.613 73.989 5.376 20.156 5.341 84.592

rs. 1.624 6.244 3.266 42.136 1.989 7.621 3.534 47.452 2.255 8.833 3.520 53.785

co.rs. 689 3.209 762 17.231 640 3.428 725 17.621 604 3.492 617 17.655

in.rs. 299 509 209 3.170 323 249 62 2.961 186 411 164 2.991

edu.rs. 37 222 66 1.216 39 475 218 1.350 27 279 75 1.534

org.rs. 126 483 149 2.900 128 521 128 3.048 111 558 144 3.076

gov.rs 263 215 231

ac.rs 41 45 55

.RS: 2.775 10.667 4.452 66.957 3.119 12.294 4.667 72.692 3.183 13.573 4.520 79.327

срб. 0 0 0 0 0 0 459 4.904 198 337 68 4.005

обр.срб 0 0 0 0 0 0 8 89 2 7 2 76

орг.срб 0 0 0 0 0 0 22 254 8 14 2 206

од.срб 0 0 0 0 0 0 16 274 6 13 0 152

пр.срб 0 0 0 0 0 0 148 1.161 63 108 11 950

ак.срб 0 3 10

упр.срб 0 31 44

.СРБ: 0 0 0 0 0 0 653 6.716 277 479 83 5.443

Ukupno: 2.775 10.667 4.452 66.957 3.119 12.294 5.320 79.408 3.460 14.052 4.603 84.770

rs. 1.950 8.373 2.923 42.136 1.934 9.365 3.134 48.620 2.451 9.806 3.306 55.079

co.rs. 873 4.473 695 17.231 735 4.434 551 17.399 763 4.110 470 17.603

in.rs. 345 376 228 3.170 224 380 324 3.095 400 344 179 2.916

edu.rs. 31 288 45 1.216 37 296 83 1.353 32 292 80 1.589

org.rs. 186 817 129 2.900 143 803 115 3.008 129 763 108 3.101

gov.rs 288 225 236

ac.rs 41 45 57

.RS: 3.385 14.327 4.020 66.982 3.073 15.278 4.207 73.745 3.775 15.315 4.143 80.581

срб. 0 0 0 0 0 0 2.097 4.904 1.303 831 79 2.792

обр.срб 0 0 0 0 0 0 36 89 29 7 3 51

орг.срб 0 0 0 0 0 0 104 254 80 24 8 160

од.срб 0 0 0 0 0 0 104 274 67 38 6 105

пр.срб 0 0 0 0 0 0 499 1.161 332 167 21 683

ак.срб 0 3 10

упр.срб 0 31 47

.СРБ: 0 0 0 0 0 0 2.840 6.716 1.811 1.067 117 3.848

Ukupno: 3.385 14.327 4.020 66.982 3.073 15.278 7.047 80.461 5.586 16.382 4.260 84.429

rs. 2.021 5.682 2.923 44.039 2.351 7.074 3.897 50.268 2.659 8.666 3.934 56.444

co.rs. 628 1.783 695 17.494 608 1.957 694 17.526 465 2.203 575 17.486

in.rs. 309 372 228 3.096 240 218 108 3.098 258 362 201 2.747

edu.rs. 31 181 45 1.307 73 355 249 1.407 58 259 114 1.653

org.rs. 114 356 129 2.986 121 409 149 3.040 129 439 152 3.106

gov.rs 216 233 239

ac.rs 41 49 59

.RS: 3.103 8.374 4.020 69.179 3.393 10.013 5.097 75.621 3.569 11.929 4.976 81.734

срб. 0 0 0 0 0 0 131 5.026 1.303 179 106 2.837

обр.срб 0 0 0 0 0 0 3 92 29 4 2 51

орг.срб 0 0 0 0 0 0 5 259 80 6 0 136

од.срб 0 0 0 0 0 0 3 277 67 7 0 95

пр.срб 0 0 0 0 0 0 17 1.171 332 35 1 665

ак.срб 0 11 10

упр.срб 0 43 51

.СРБ: 0 0 0 0 0 0 159 6.879 1.811 231 109 3.845

Ukupno: 3.103 8.374 4.020 69.179 3.393 10.013 5.256 82.500 5.380 12.160 5.085 85.579
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