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Извештај директора Фондације „РНИДС“ 
о раду Канцеларије током 2013. године  

Увод 

У овом извештају је дат преглед пословања Канцеларије Фондације „Регистар 
националног интернет домена Србије“ током 2013. године. Током ове године је дошло до 
промене већег дела руководства Фондације. Нови Управни одбор Фондације је изабран на 
седници 23. фебруара 2013. године. Канцеларија је започела годину у стању вршиоца 
дужности директора коју је обављао Александар Поповић, извршни директор за 
финансије. Данко Јевтовић, који је изабран за директора Фондације на јавном конкурсу је 
започео са радом 15. јула 2013. године. На састанку Конференције суоснивача у 
септембру је изабрани су председник и заменик председника Конференције суоснивача. 

 

Документ прати уобичајену структуру секторске организације Канцеларије, а у првом 
делу је дат извод из најважнијих аспеката пословања и преглед активности директора. У 
изради овог извештаја је уз потписника учествовао и Александар Поповић, који је 
обављао функцију вршиоца дужности директора до избора Данка Јевтовића. 

 

Најважнији пословни показатељи РНИДС за ову годину су: 

Током 2013. године: 

x ДНС сервис је функционисао без прекида 
x Сервис РсРег апликације је функционисао са 99,94% расположивости; 
x Финансијски сервиси за овлашћене регистре су функционисали са 99,96% 

расположивости; 
x Прихваћено је 1.810 аванса за услугу регистрације; 
x Укупни пословни прилив износи 108.523.064 динара, са ПДВ. 

На крају 2013. године: 

x Стање средстава износи 52.060.597 динара прерачунато, са хартијама од 
вредности; 

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

 

Остварена реализација услуга регистрације и обнове назива интернет домена износи у 
2013. години износи 85.666.088 динара, што представља повећање за око 10% у односу на 
2012. годину и око 21% у односу на реализацију остварену у 2011. години. Годишња стопа 
раста реализације у претходном петогодишњем периоду је на нивоу од око 8,4%. 
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Активности директора 

Фондација РНИДС је у првој половини 2013. године функционисала без изабраног 
директора са пуним мандатом на четири године, тј. била је у својеврсном в.д. стању. Радом 
канцеларије је још од 7. децембра 2012. године руководио Александар Поповић, стално 
запослен у Фондацији на месту извршног директора за финансије, обављајући улогу в.д. 
директора. У овом стању је канцеларија функционисала до избора директора Фондације. 
У међувремену је Александру Поповићу привремени мандат продужаван три пута, како би 
Канцеларија функционисала у регуларним условима. 

У овом периоду, дошло је и до промене Управног одбора, након избора 23. фебруара 2013. 
године. Након тога су в.д директор и цела Канцеларија омогућили, у сарадњи са новим УО, 
на квалитетној основи, што бржу и ефикаснију транзицију ка новој етапи у раду 
организације.  

Основни концепт руковођења у овом периоду је било одржање стабилности организације, 
уз испуњавање свих примарних задатака, како би РНИДС што ефикасније прошао кроз ту 
привремену фазу у свом пословању. 

В.д. директора је у фебруару месецу 2013. године присуствовао конференцији „Domain 
Pulse 2013” у Давосу у Швајцарској, у априлу месецу 46. ICANN конференцији у Пекингу, 
НР Кина, као и у јулу месецу на 47. ICANN скупу у Дурбану, Јужноафричка Република, о 
чему су благовремено поднети одговарајући извештаји УО. 

 

Управни одбор Фондације је на јавном конкурсу изабрао Данка Јевтовића за директора 
Фондације, који је започео са радом од 15. јула 2013. године, чиме је Фондација после 
нешто више од 18 месеци изашла из стања вршиоца дужности директора. Са новим 
директором је закључен „менаџерски“ уговор о обављању послова директора без 
закључивања радног односа, на период од 4 године.  

Почетни период рада новог директора је обележен упознавањем са Управним одбором, 
Канцеларијом, општим актима, правилницима и начином рада Фондације. Сви контакти 
који се односе на управитеља Фондације, као и контакт подаци за домене и међународне 
организације су промењени на новог директора. Директор је посетио оба дата центра где 
се налази опрема и упознао се са техничким решењима система за регистрацију домена и 
за обезбеђивање безбедности и континуитета пословања. Директор се састао са 
значајнијим добављачима добара и услуга за РНИДС и са 17 овлашћених регистара. 

Са консултантском кућом ASEE (Адижес југоисточна Европа) је одржана радионица 
СинДаг, синергијска дијагноза организације, којом је утврђена организациона старост 
Фондације и идентификоване тачке могућег побољшања. 

Током 2013. године директор није вршио кадровске измене у канцеларији РНИДС. 
Координација сектора у канцеларији је унапређена увођењем недељног састанка 
колегијума. 



Извештај директора Фондације РНИДС – 2013. година 	3/55 

ИКТ и регистрациона функција 

Укупан број регистрованих назива националних интернет домена је у 2013. години 
повећан за 4%. Број латиничких домена је порастао за 8%, што је на нивоу из 2011. 
године и представља успорење у односу на петогодишњи просек. Овај тренд показује 
извесно засићење тржишта у условима економске кризе, али је и у генералном складу са 
глобалним успоравањем броја домена. 

Број ћириличких домена је опао за 44%, што је у складу са припадајућим процентом 
обнове и искуствима других ИДН домена. Овако велики пад броја домена је делом 
резултат ниских цене прве регистрације, због чега су бројни корисници регистровали 
називе домена за које нису имали потребу, па их касније нису ни обновили. У последњем 
кварталу 2013. године је дошло до стабилизације броја ћириличких домена (пораст 1%). 

Пакети назива националних интернет домена нису прихваћени на тржишту и укинуту су 
одлуком Управног одбора која је ступила на снагу 11. октобра 2013. године. 

 

Крајем августа је завршен избор пројектанта софтвера за нови систем за регистрацију 
назива интернет домена. Изабран је Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 
под вођством професора Драгана Милићева. Сарадњу са пројектантом је водио тим 
РНИДС, а после већег броја састанака и консултација са Овлашћеним регистрима, 
пројектант је у децембру доставио предлог коначне верзије пројекта. 

 

Током године је вршено редовно унапређење опреме. У канцеларији је поводом доласка 
новог директора извршена интерна ревизија система за регистрацију. Ради додатне 
провере свих ИКТ система је ангажован независни консултант, чији извештај је упућен 
управном одбору, а канцеларија је започела са поступањем по препорукама. 

 

РНИДС је у 2013. години омогућио употребу IPv6 протокола за разрешавање ДНС упита и 
унос података о IPv6 адресама у зонским подацима за регистроване домене. Такође је 
уведено знатно чешће генерисање зонских фајлова. 

Безбедност Регистра 

Безбедност РНИДС је током 2013. године била на задовољавајућем нивоу. Није било 
губитака података нити неовлашћених приступа подацима. 

Почетком фебруара 2013. године се десио значајан DDOS напад на инфраструктуру 
РНИДС. Као последица напада систем за регистрацију и финансијски сервиси су били 
недоступни 4 сата. ДНС сервис, као и интерни сервиси су били оперативни без прекида. 
Реконфигурацијом мрежне опреме напад је већином неутралисан, мада је трајао преко 
недељу дана. Ово искуство је пуно помогло разумевању безбедносних изазова са којима 
је суочен Регистар, а Жарко Кецић, извршни директор за ИКТ је одржао предавање о 
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инциденту и реакцији РНИДС на стручном скупу CENTR, удружења европских регистара 
интернет домена. 

У оквиру унапређења сарадње са организацијом и чланицама CENTR у Београду је у 
организацији РНИДС-а организован 3rd Security workshop посвећен имплементацији 
ISO27001 стандарда у ccTLD регистрима. Садржај и организација скупа су од стране 
учесника оцењени највишом оценом. 

Процедура за опоравак система у случају хаварије примарне локације је унапређена и 
боље документована, а урађено је тестирање преласка на рад са резервне локације, као 
и повратка у нормални режим рада. 

Спорови поводом регистрације назива интернет домена 

Током 2013. године су припремљене и од стране Конференције суоснивача РНИДС 
усвојене измене правилника који регулише решавање спорова поводом назива интернет 
домена. 

У протеклој години, спроведено је три поступка решава ових спорова, и то у вези назива 
домена: „minimax.rs“, „банкаинтеза.срб“ и „yahoo.rs“. 

ПР и Маркетинг 

Током 2013. године је реализован већи број ПР и маркетиншки активности, које су 
резултирале са 623 објаве на 137 различитих медија (37 штампаних, 14 ТВ/радио и 86 
интернет портала). 

Најзначајнији догађај у години је била четврта годишња конференција ДИДС 2013, 
одржана 18. априла 2013, која је окупила 20 учесника из земље и света и преко 180 
посетилаца и новинара из 28 медијских кућа и агенција, као и представнике релевантних 
државних институција.  

Крајем јануара је организован скуп којим је обележена прва годишњица .СРБ домена. На 
телекомуникационом форуму „ТЕЛФОР 2013“ РНИДС је добио признање Друштва за 
телекомуникације поводом пет година .RS и годину дана .СРБ домена. 

 

По доласку новог директора је са агенцијом за истраживање тржишта Масми извршено 
истраживање тржишта назива домена и позиционирања РНИДС-а код правних лица у 
Србији, што је помогло да се створи слика тржишне позиције РНИДС брендова и 
испланирају маркетиншке активности. Ово истраживање тржишта је достављено интерним 
јавностима и примљено је са великим интересом, па ће вероватно бити и понављано. 

 

У задњем кварталу је реализована кампања за брендирање националних домена под 
називом „Региструј чим помислиш!“, са огласима у штампаним медијима, билбордима, 
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citylight-овима и радијским спортовима. Наставак кампање је уговорен за реализацију у 
јануару 2014. на интернету, кроз еТаргет мрежу, као и оглашавањем на Гуглу и Фејсбуку. 

Током 2013. године је рађено на изради нове корпоративне веб презентације фондације. 
Међутим извођач није успео да испоштује рокове и услове из уговора, те је на предлог 
канцеларије Управни одбор донео одлуку да се раскине уговор. По том основу су од 
извршиоца повраћена аванска средства и наплаћен износ гаранције за добро извршење 
посла. 

Финансије и општи послови 

Почетком године је уведен нови електронски деловодник.  

Канцеларија је за интерне потребе увела и нови тип месечног менаџерског извештаја, 
који на једноставан начин сагледава токове новца и прати улагања, који се доставља и 
Управном одбору. 

Канцеларија је започела са анализама ради унапређења пословних процеса у Фондацији. 
Циљ ових унапређења је да се оптимизују процеси, повећа ниво коришћења електронског 
пословања, уведе управљање документима, успостави модерни систем за рачуноводство и 
започне процес увођења стандарда управљања квалитетом и управљања безбедношћу 
информација. После већег броја састанака и анализа ангажован је стручни консултант 
који треба да помогне у систематизацији процеса и припреми следеће фазе овог посла. 

Због престанка потребе за употребом, службено возила „Шкода Октавија“ је продато, тако 
што је прво извршен превремени откуп возила од лизинг куће, а затим је возило продато. 
Тиме су смањени оперативни трошкови канцеларије. 

Током 2013. године су припремљена и усвојена два ребаланса финансијског плана 
фондације. Крајем године је припремљен и усвојен финансијски план за 2014. годину. 

Односи са овлашћеним регистрима 

Током године РНИДС је закључио уговоре са два нова овлашћена регистра (Mainstream i 
Yunet), који су оспособљени за рад. Са крајем 2013. године РНИДС има 40 овлашћених 
регистара. 

Нови директор је по ступању на дужност са извршним директором за развој пословања и 
координатором регистрације назива домена обишао већи број овлашћених регистара у 
четири града Србије. 

Разговарано је 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-ом, квалитетом услуга и нивоом подршке који им пружа 
Регистар. Већина овлашћених регистара је подржала изнету идеју суфинансирања 
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оглашавања овлашћених регистара, као прави пут за већа улагања у промоцију услуга 
на националним доменима и пораст броја регистрованих назива домена. 

Подршка Конференцији суоснивача 

Током 2013. године су одржане четири конференције суоснивача. Редовне конференције 
су одржане у мају и децембру, а изборне у фебруару (изабран Управни одбор) и 
септембру (изабрани председник и заменим председника конференције). 

Са 31. децембром 2013. РНИДС има 60 суоснивача.  

Ради јасније презентације Фондације РНИДС, директор је, уз широке консултације, 
саставио документ „РНИДС укратко“ који на једноставнији начин објашњава регулативну, 
регистрациону и фондацијску функцију РНИДС-а. Овај документ је, у форми позива за 
приступање новим суоснивачима, прослеђен Управном одбору и Конференцији суоснивача, 
како би се поспешиле активност на повећању броја суоснивача РНИДС. 

Директор се, у складу са чланом 53. тачка 13, састао са више фирми и презентовао им 
предности приступања Фондацији РНИДС у статусу суоснивача. 

Фондацијска функција РНИДС 

Овогодишњи циклус 4ПИ пројеката је праћен на месечној бази и завршен је октобра 2013. 
Укупна сума за исплату 4ПИ пројектима је износила 3.455.145 динара, а подржано је 7 
пројеката. 

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 дискусију о „Сајбер безбедност сајбер Србије“. Циљ 
ових активности је био да едукује о проблемима информатичке безбедности и да 
промовише сигурну употребу Интернета. 

Нова изложба „Теслина визија интернета“ је одржана током Дана европске баштине на 
Електротехничком факултету у Београду. 

Међународне активности Канцеларије и учешће на скуповима 

Током 2013. године, а у оквиру редовних међународних активности, представници 
Канцеларије су учествовали у CENTR-овим радионицама.  

Организоване су три правне радионице, у Цириху, Амстердаму и Стокхолму, у којима је 
учествовао Извршни директор за опште и правне послове Дејан Ђукић. 

Извршни директор за развој пословања, Предраг Милићевић, је учествовао у маркетинг 
радионицама које су одржане у Барселони, Амстердаму и Љубљани у којој је учествовао 
и директор Данко Јевтовић. 
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Директор је такође учествовао на Генералној скупштини одржаној у Бриселу, са 
председником Конференције суоснивача Војиславом Родићем. 

Представници канцеларије из ИКТ сектора су учестовали у техничким, безбедносним и 
административним радионицама, па је тако извршни директор за ИКТ, Жарко Кецић, 
учествовао у радионицама одржаним у Лисабону, Амстердаму и Атини која је праћена и 
RIPE састанком. Систем администратор, Александар Костадиновић, присуствовао је 
безбедносној радионици у Бечу, а координатор регистрације домена Стефан Ковач, 
административним радионицама одржаним у Амстердаму и Фиренци. 

У току године одржане су и три ICANN конференције, и то у Пекингу и Дурбану, на којима 
су учествовали извршни директор за опште и правне послове Дејан Ђукић и извршни 
директор за финансије у својству в.д. директора Александар Поповић, као и у Буенос 
Аиресу на којој су присуствовали директор, извршни директор за опште и правне послове 
Дејан Ђукић и члан Управног одбора Владимир Алексић. Дејан Ђукић је на све три 
конференције путовао и боравио о трошку ICANN. 

На годишњој међународној конференцији (International conference for ccTLD registries 
and registrars of CIS, Central and Eastern Europe) одржаној на Криту , као и на Domain 
форуму у Бугарској учествовао је председник Управног одбора Душан Стојичевић. 

 

Поред скупова у организацији РНИДС-а који су наведени у оквиру маркетинг активности, 
у организацији РНИДС-а у Београду је 14. и 15. фебруара одржан 3. CЕNТR радни састанак 
посвећен сигурности (3rdCENTR security workshop). Основна тема састанка био је стандард 
ИСО 27001, кораци и аспекти примене у европским регистрима националних интернет 
домена.  

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-а за односе са стејкхолдерима у Европи. Ово је била 
прва посета ICANN-а Канцеларији РНИДС. 

Јавност и транспарентност 

У складу са изменама Статута Фондације је спроведен јавни позив за набавку услуга 
интерне ревизије, по коме је изабрана фирма Moore Stephens. Екипа интерног ревизора је 
контролисала пословање РНИДС-а и поштовање закона, интерних процедура и 
правилника за период 1.1.2013. до 30.9.2013. и доставила свој извештај Управном одбору 
РНИДС. 

Независни (екстерни) ревизор је контролисао финансијске извештаје за 2012. годину и 
после већег закашњења у раду доставио позитивни налаз. Због овог кашњења Управни 
одбор је, на предлог Канцеларије, донео одлуке о раскиду уговора са ревизором, 
спровођењу јавне набавке за ове услуге и избору новог независног ревизоре, куће 
„Станишић аудит доо“. 
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На веб сајту рнидс.срб/rnids.rs су редовно јавно објављиване све релевантне 
информације, укључујући записнике са седница Конференције суоснивача РНИДС, и 
седница Управног одбора, донете одлуке и друге акте, редовне кварталне извештаје 
директора и Управног одбора, финансијске планове и извештаје, као и друге релевантне 
документе. 

Закључак директора 

По мишљењу директора Канцеларија РНИДС-а је квалитетна организација спремна да 
ефективно одговори на све постављене задатке. Сви оперативни послови су успешно 
рађени и током периода в.д. стања, што показује организациону зрелост. 

Кадрови у канцеларији су квалитетни, разумеју и прихватају циљеве Фондације и 
посвећени су послу. РНИДС је улагао у развој кадрова што је тренд који и нови директор 
намерава да настави. За 2014. годину се спремају појачања у сектору за развој 
пословања и у кабинету директора, везано за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом. 

Фондација РНИДС је акумулирала значајна средства, које би требало активирати ради 
развоја Фондације, повећања броја регистрованих назива домена и испуњења циљева 
Фондације. Треба убрзати модернизацију опреме и оптимизовати процесе рада, уз 
одговарајућу информатичку подршку. Функција маркетинга је до сада првенствено била 
окренута ПР активностима, а није нађен прави начин да се, у сарадњи са овлашћеним 
регистрима, маркетиншки ради на повећању броја регистрованих назива националних 
домена. 

 

У овој години је урађен значајан део посла на увођењу новог модерног система за 
регистрацију назива домена. Бављење овим послом ће бити настављено и у 2014. години 
као једном од приоритета Регистра и захтеваће велика улагања. 

По мишљењу директора Фондација се налази пред значајним периодом у свом развоју, у 
ком треба да испуни бројна очекивања и дефинитивно се етаблира као један од центара 
развоја Интернета у Србији. Овај период карактеришу специфични изазови, као што су 
глобално успоравање тржишта домена, доминација друштвених мрежа и увођење 
огромног броја нових генеричких домена највишег нивоа. 

Канцеларија је сарађивала са Управним одбором РНИДС-а у изради Плана и програма 
рада Управног одбора и на основу тог плана предложила Финансијски план Фондације, 
који је и усвојен од стране Управног одбора. Оба ова документа су јавно објављена на 
веб сајту РНИДС, као и заврши рачун за 2013. годину који ће бити предмет ревизије од 
стране независног ревизора. 
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Сектор ИКT услуга 

Расположивост сервиса 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 
ДНС сервис Без прекида 100% 

Сервиси РсРег апликације 5,5 сати 99,94% 

Финансијски сервиси 4 сата 99,96% 

РЕГИСТРАЦИЈА ДОМЕНА 

Током 2013. године прихваћено је 1.810 аванса за домене у вредности од 106.496.064 
динара, и електронским путем послато 1.810 авансних рачуна. Из категорије обнове 
чланства постојећих чланова конференције суоснивача прихваћена је 51 уплата, а 
забележено је и 8 уплата поводом пријема нових чланова конференције суоснивача. Све 
наведене уплате су укупно износиле 107.204.064 динара и регистроване су као пословни 
прилив. 

Реализација у 2013. години износи 85.666.088 динара, што представља повећање за око 
10% у односу на 2012. годину и око 21% у односу на реализацију остварену у 2011. 
години. Годишња стопа раста реализације у претходном петогодишњем периоду је на 
нивоу од око 8,4%. 
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У категорији доменских трансакција, током 2013. године, обрађен је 902 захтева за 
промену регистранта, од чега је 41 захтев одбијен због неисправности достављене 
документације; 

 

од укупног броја трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног 
регистра у надлежност другог (2.475), интервенција РНИДС-а била је неопходна у 643 
случаја; 

 

обрађено је 213 захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена, 
од чега је 6 одбијено због неисправности достављене документације. У 138 наврата 
затражено је сторнирање трансакције регистрације одређеног назива интернет домена 
због грешке учињене приликом регистрације или обнове назива националних интернет 
домена. Манипулације пакетима назива интернет домена су биле ретке, те је забележено 
18 захтева за промену регистранта пакета назива интернет домена, као и 18 трансфера 
пакета назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра у 
надлежност другог. Пакети назива националних интернет домена укинути су одлуком 
Управног одбора која је на снагу ступила 11.10.2013. године. 

Укупан број назива националних интернет домена повећан је у 2013. години, и на крају 
године износи 85.597, што је за 3.079 више него на крају 2012. године (стопа раста у 
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односу на 2012. годину износи 4%, док је годишња стопа раста у претходном 
петогодишњем периоду на нивоу од 9,5%). Посматрањем динамике кретања укупног броја 
регистрованих назива националних интернет домена само у 2013. години, уочава се благ 
пад средином године који је изазван првом обновом ћириличког домена. Месечна стопа 
раста укупног броја назива националних интернет домена у 2013. години износи 0,13%, у 
односу на претходне године када су стопе износиле 1,21% у 2012, 0,73% у 2011, 1,06% у 
2010. и 1,14,% у 2009. години. 

Уколико посматрамо .RS и .СРБ као два одвојена ентитета јасно се уочава тренд раста .RS 
домена успостављен током претходних година. У овој години број латиничних домена 
порастао је за 8% у односу на претходну и 18% у односу на 2011. годину. Годишња стопа 
раста .RS домена у протеклом петогодишњем периоду износи 8,5% уз стабилан тренд 
раста на годишњем нивоу, док се месечна стопа раста усталила на нивоу 0,91%.  

 

Однос два главна национална доменска простора, .RS i .СРБ, као и понашање IDN назива 
интернет домена у првој години обнове, кореспондира искуствима осталих националних 
регистара који су увели IDN називе интернет домена. Укупан број .СРБ назива интернет 
домена исказује пад од око 44% (око 5% на месечном нивоу), што је потпуно у складу са 
припадајућим процентом обнове, који на годишњем нивоу износи око 55,7%. Овакав 
проценат обнове карактеристичан је за IDN називе интернет домена у првој години 
обнове, а на основу глобалних искустава у наредном периоду за очекивати је 
успостављање стабилне стопе раста. У прилог овоме говори и раст укупног броја у 
последњем кварталу 2013. године од нешто изнад 1%.  
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Тренд броја обновљених .RS назива интернет домена у 2013. години у потпуности 
одговара тренду из претходних година. Највише вредности се остварују у фебруару и 
марту, као и августу и септембру на основу чега је и установљена сезонска компонента у 
кретању ове величине.  

 

Најниже вредности остварују се током другог и четвртог квартала. У односу на претходне 
године, број обновљених домена је повећан у складу са повећањем укупног броја назива 
интернет домена, уз константан проценат обнове. Проценат обнове .RS назива интернет 
домена у 2013. години бележи благи пораст у односу на претходне године, посматрајући 
све поддоменске просторе осим IN.RS код којег бележи пад од око 2,6 процентних поена. 
Сви остали поддоменски простори бележе раст процента обнове у износима од 1 до 4 
процентна поена, уз најбољи остварени резултат у EDU.RS поддоменском простору.  
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Тренд новорегистрованих .RS назива интернет домена у 2013. години прати динамику 
успостављену у току претходних година. Максималне вредности остварују се крајем првог 
и почетком четвртог квартала, што је у складу са сезонским варијацијама исказаним у 
претходном периоду. У 2013. години регистровано је 18.875 нових .RS домена, што је за 
око 3% мање него у 2012. години, али и око 2,5% више него у 2011. години.  

На основу пројектованих вредности добијених екстраполацијом и десезонирањем тренда у 
периоду од 2009. године до трећег квартала 2013, може се закључити да 2013. година у 
овој категорији (а по свему судећи и осталим категоријама) наликује на 2011. годину. 

 

Проценат обнове у .СРБ доменским простору износи 56%, док линија тренда исказује 
сезонску компоненту јасно корелисану са периодима увођења .СРБ домена и његовим 
пуштањем у фазу слободне регистрације. Број нових .СРБ домена у 2013. години 
успоставља линеаран и прилично раван тренд, без доминантних екстремних тачака или 
изражене сезонске компоненте.  
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Током 2013. године значајно је унапређен модел предикције броја новорегистрованих и 
обновљених .RS у смислу смањења интервала поверења и делимичне корекције 
дисторзија нормалне расподеле у оригиналној поставци модела. Сам модел је дизајниран 
тако да изискује проширивање сета података два пута годишње, како би се на прави 
начин испратила динамика раста и утицај сезонских компоненти. 

Помоћ OР-овима 

У првом кварталу 2013. године великој већини овлашћених регистара је истицала важност 
како РсРег клијентских сертификата тако и централног CA сертификата. Свим регистрима 
је пружена помоћ приликом овог процеса замена и тим поводом није било никаквих већих 
проблема. Пар мањих проблема који су решени су се јавили код регистара BeotelNet, 
Madnet, BVcom и код још неких, као и код УЗЗПРO, али су проблеми били на нивоу радних 
станица и отклоњени су од стране самих овлашћених регистара уз асистенцију ИКT 
РНИДС. 

У другом кварталу 2013. веће ангажовање везано за овлашћене регистре 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 веб сервисима РНИДС-а. 

У трећем кварталу од значајнијих интервенција, најпре је решаван проблем овлашћеног 
регистра Nordnet везан за лоше уписивање у базу DNS сервера, а разлог је био њихово 
лоше позивање команди web сервиса. Такође отклоњен је проблем у комуникацији 
овлашћеног регистра Mainstream са сервером за тестирање (овлашћени регистар није 
успевао да контактира сервере преко IPSEC па им је сервер упућен на SSL линк). Такође, 
десила су се два случаја отежане регистрације, један због како је установљено одмах 
недостатка средстава на рачуну овлашћеног регистра код РНИДС а други због истицања 
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једног назива домена док је исти био у трансферу, али оба случаја су решена у 
најкраћем року. 

Крајем октобра (28.10.) 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 радило. 

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. 

Крајем четвртог 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 

1.1.2013. по плану су ажурирани сви сервери са новим закрпама и преправкама како од 
Microsoft тако и сервери отвореног кода, a и апликације које припадају софтверу за 
виртуализацију. Овај процес се врши почетком сваке календарске године (осим за закрпе 
за оперативне системе који су проглашени критичним од стране Microsoft-a, које се 
примењују у што краћем року) и то у периоду када нема оптерећења на серверима због 
наредних дана. 

Почетком месеца фебруара десио се DDOS напад на инфраструктуру РНИДС. Сви сервиси 
унутар мрежа РНИДС су били потпуно оперативни и без икаквих прекида док је 
повремено долазио до успорења на приступној мрежи. Напад је ублажен 
реконфигурацијом мрежних уређаја на улазу у инфраструктуру РНИДС, тако да су његови 
ефекти неутралисани, иако је сам напад трајао више од недељу дана. 

У овом кварталу додата су три сервера у инфраструктуру РНИДС. Нови сервер је заменио 
јавни WHOIS. 

У дата центру ЕТФ је дошло до отказа једног од дискова у сториџ серверу, па је у складу 
са уговором о одржавању и гаранцији компанија Coming заменила диск у присуству 
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систем администратора РНИДС. Диск је успешно замењен и сервер је наставио да ради 
пуним капацитетом.  

На серверима под оперативним системом Microsoft Windows Server инсталиран је нови 
програм за заштиту од злонамерног софтвера немачког произвођача G Data. Претходно је 
урађена анализа ефикасности новог софтвера и тестирање његовог понашања на 
серверима. 

Обављено је тестирање опоравка комплетног система на резервној локацији потпуно 
успешно и у веома кратком времену. Цео опоравак је са анализом и објашњењима трајао 
око сат времена, а процена је да се у реалним условима може обавити у року од 30 
минута. Као додатни резултат 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 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. 

Пројектовање софтвера за регистрацију домена 

Крајем августа потписан је уговор са Електротехничким факултетом у Београду и започет 
је рад на пројектовању новог система за регистрацију назива домена. У вези са тиме у 
РНИДС-у је одржан низ састанака Пројектанта (ЕТФ, под вођством професора Драгана 
Милићева) и пројектног тима РНИДС-а, са задатком да се кључне функције новог 
софтвера идентификују и ускладе са захтевима Радне групе и функцијама EPP протокола. 
Такође, проучена је документација водећих европских ccТLD регистара у циљу 
прихватања најбоље праксе у процесу регистрације и управљања називима Интернет 
домена. 

У циљу прикупљања информација и мишљења шире групе заинтересованих, организован 
је састанак са представницима овлашћених регистара. И поред скромног одзива, 
присуствовали су представници само шест овлашћених регистара, можемо констатовати да 
је састанак био конструктиван и користан за даљи ток процеса пројектовања. 
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Представници ОР-ова су прихватили већину предложених процедура, али су такође 
указали и на неке недостатке који ће бити размотрени и евентуално бити прихваћени, 
било као основне или опционе функције новог софтвера. 

Пројектант је почетком децембра доставио предлог коначне верзије пројекта. До краја 
године тим Канцеларије и Пројектант су усаглашавали постојеће недоумице у циљу 
коначне финализације документације и формалног пријема пројекта од стране Комисије 
за евалуацију. 

Службена путовања и Учешће на конференцијама 

Током месеца фебруара одржан је скуп у организацији РНИДС и ЦEНTР чија је тема била 
припрема за увођење стандарда по правилницима ISO 27001 из области безбедности. Скуп 
је протекао по оцени учесника веома успешно. Сама радионица је била веома корисна 
као први корак на путу ка сертификацији ISO 27001. 

У Лисабону су, од 13. до 15. марта одржана два CENTR скупа, састанак радне групе за 
административна питања (Administrative WG) и Генерална скупштина CENTR (CENTR 49 
General Assembly) на којима је учествовао Жарко Кецић, извршни директор за ИКТ. 

Састанак радне групе за административна питања био је посвећен тачности података о 
регистрантима и начинима на који регистри врше проверу тачности и евентуалним 
санкцијама у случајевима када се са сигурношћу може тврдити да су подаци нетачни. 
Представник РНИДС-а је активно учествовао у раду састанка и детаљно изложио 
активности које РНИДС спроводи по овом питању. 

Другог дана Генералне скупштине, РНИДС је био представљен у званичној презентацији у 
којој су приказане околности и начин реализације неовлашћене промене ДНС записа за 
93 .RS домена. Презентација је изазвала неочекивано интересовање присутних, нарочито 
оних учесника који су у својим регистрима задужени за безбедност система, и изражена 
је жеља да презентација буде поновљена на једном од наредних састанака радне групе 
за безбедност (Security WG). 

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 оквиру ова манифестације, представници из ИКТ сектора учествовали су на састанку 
посвећеним административним питањима регистрације националних назива интернет 
домена, редној групи за техничка питања ccТLD регистара, састанку радне групе за 
истраживања и развој и састанку радне групе за безбедност система ccТLD регистара. 

У оквиру самог састанка делегације је презентовала најновије вести о комплетираним 
пројектима и даљим развојним тенденцијама везаним за .RS и .СРБ доменске просторе, уз 
похвале представника појединих овлашћених регистара везаних за резултате у области 
аналитике пословања, као и избора пројеката 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 
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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. 

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. – 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. – 8. новембра, Стефан Ковач је учествовао на CENTR Administrative Workshop-у у 
Фиренци, Италија. 

Усавршавање кадрова 

У периоду од марта 2013. до средине маја 2013. Стефан Ковач похађао је курсеве Основе 
Линукс администрације (L201) и Основе Линукс 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. 

Coming computer engineering је понудио РНИДС-у да систем администратор, Александар 
Костадиновић је, испред канцеларије РНИДС-а, учествује дводневном курсу о софтверу 
који се користи за опоравак комплетног дата центра и његовом опорављању у случају 
озбиљних проблема (VMWare Site Recovery Manager) и са успехом завршио курс и добио 
сертификат о показаном знању. 
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Послови у Канцеларији 

У Канцеларији је осим редовних послова на резервним копијама и одржавању обављена 
и ванредна промена дискова на серверу. До промене је морало да дође услед отказивања 
једног од дискова у серверу у канцеларији (дискови су везани у RAID 1). Та прилика је 
искоришћена да се поменути сервер и прошири са два нова већа диска такође у RAID 1 
вези због редундантности података. Промена је извршена у наредним данима тако да ни у 
једном тренутку није долазило до прекида рада у канцеларији, јер се на поменутом 
серверу налази база података која опслужује неке од апликација на којима раде 
запослени 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. Преконтролисани су и мобилни 
дискови у просторијама канцеларије и њихов садржај је снимљен на додатне локације а 
сами дискови су искоришћени један за прављење резервних копија сервера а други је 
спремљен за евентуални пренос података на друге локације. 

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. 

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. 

Разно 

У 2013. години су одржане четири конференција РНИДС, а је ИКТ сектор учествовао у 
припреми и подршци током конференција. Није било никаквих техничких потешкоћа ни у 
самом раду нити у преносу који се одвијао преко интернет странице РНИДС. 

У месецу априлу је одржан Дан Интернет Домена Србије (18.04.) па је сектор ИКТ услуга 
био задужен за један део припреме и за праћење самог догађаја. Догађај је протекао у 
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потпуности без икаквих техничких проблема или пропуста, као и директан интернет 
пренос догађаја. 

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. 

Обављени су процеси лиценцирања оперативних система (трогодишњи Microsoft OVS 
програм) и процес лиценцирања софтвера за заштиту (једногодишња лиценца G Data 
Endpoint Enterprise) сервера у дата центрима и радних станица у канцеларији РНИДС. 
Процес лиценцирања софтвера за заштиту је укључивао и анализу постојећег решења и 
његово упоређивање са другим решењима која постоје на тржишту, а приведен је крају и 
процес продужавања гаранције за софтвер за виртуализацију. 

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. 

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 а 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 и-мејл 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, на серверу РЦУБ: 
http://icrel.rcub.bg.ac.rs/RNIDS_Portal/ 

 

http://icrel.rcub.bg.ac.rs/RNIDS_Portal/
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Сектор за развој пословања 

Развој пословања 

Крајем јануара је организовано дружење са главним и одговорним уредницима и 
власницима медија најбитнијих за функционисање РНИДС-а, у циљу унапређења 
комуникације. У неформалном разговору је направљена ретроспектива резултата 
постигнутих у 2012. години и разговарано је о плановима и активностима РНИДС-а за 
2013. годину, које се тичу медијског наступа. Присутнима је скренута пажња да РНИДС 
фокус свог појављивања у медијима са оглашавања преноси на PR и ауторске 
текстове. 

Први рођендан ћириличког .СРБ домена је обележен 29. јануара у Аеро клубу, у 
Београду, окупљањем представника суоснивача, Управног одбора, овлашћених регистара, 
канцеларије, сталних сарадника и осталих интерних јавности РНИДС-а. Том приликом је 
Војислав Родић, као председник Конференције суоснивача и домаћин скупа, у полусатном 
излагању присутне подсетио на све битније активности које је РНИДС реализовао током 
2012. године.  

На WebTop50 избору, у свечаној сали Скупштине града Београда, рачунарски часопис "PC 
Press" је РНИДС-у доделио Специјално признање за успешно трогодишње спровођење 
4ПИ програма. 
Зрењанинска Webiz конференција о пословној примени Интернета, која је одржана у 
марту, окупила је више од тридесет истакнутих имена регионалне Интернет сцене. У сали 
је било присутно око 200 посетилаца, а предавања су праћена и путем директног видео 
преноса. Као медијски партнер (промовисали смо је кроз властите веб комуникационе 
канале), били смо визуелно присутни на свим промо материјалима и у медијским најавама, 
а наш roll-up је био постављен уз саму бину на којој се одржавао главни програм 
конференције. Предраг Милићевић је првог дана, који је био „Дан за предузетнике и 
привреду“, када су присуствовали власници предузећа из читавог средњебанатског 
округа, одржао предавање насловљено „Брендови на web-у – где греше?“. 

У Заводу за интелектуалну својину (ЗИС) је одржан састанак на коме су присуствовали 
Дејан Ђукић и Предраг Милићевић, испред РНИДС-а, и Даниела Златић Шутић, 
руководилац Центра за едукацију и информисање и Биљана Ремовић, саветник у Центру 
за едукацију и информисање ЗИС-а. На њему је било речи о сарадњи РНИДС-а и ЗИС-а на 
едукацији привредника и оних који тек желе да оснују своју фирму. Тема едукације би 
били правна заштита знака жигом и заштита назива компаније, производа или услуга 
регистрацијом адекватних назива националних интернет домена. На састанку се дошло до 
идеје да се заједнички направи брошура у којој би на једном месту биле заступљене све 
потребне информације. Брошура би била доступна на сајтовима обе организације, а по 
потреби и штампана.  
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10. CENTR-ова маркетиншка радионица у Барселони је била први такав скуп којем су 
заједно присуствовали представници европских и латиноамеричких националних 
регистара, што нам је омогућило увид и у друга тржишта, проблеме са којима се на њима 
сусрећу и решења која примењују њихови национални регистри, а која би била примерена 
и за нека европска тржишта.  

Занимљива су нека поређења тржишта која покривају национални регистри окупљени у 
ове две организације: 

- Крајем 2012. године CENTR-ови чланови су имали укупно скоро 65 милиона 
регистрованих домена, док су LACTLD-ови чланови имали мање од 9 милиона 

- Цене домена CENTR-ових чланица (према ОР-овима) се крећу између 2 и 17 € (са 
изузетком Исланда који је на 39 €), што чини просечну цену од 9,18 €, док се цене 
домена LACTLD-ових чланица крећу од 10 до 80 € (са изузетком Аргентине која 
још увек не наплаћује домене), што чини просечну цену од 36,44 € 

Интересантно је било излагање представника мексичког регистра који је за 13 година, 
кроз 15 маркетиншких кампања успео да стигне до преко 600.000 регистрованих домена и 
тако се уброји у само 5 латиноамеричких регистара који имају више од 70.000 
регистрованих домена (Бразил има преко 3 милиона, Аргентина око 2,8, Колумбија 1,4 (они 
свој домен промовишу као gTLD, као пандан .COM домену), Мексико више од 600.000 и 
Чиле нешто преко 400.000 домена). 

Чилеанци су, у својим промотивним активностима, користили поруку коју и ми често, у 
сличном облику, користимо у комуникацији: „Немојте изгубити своје име на Интернету, 
обновите домен – то је инвестиција у ваш нет идентитет!“  

Канађани су интензивно радили на томе да регистар буде препознат као најистакнутији 
ауторитет у области Интернета, креирањем различитог стручног садржаја, тесном 
сарадњом са медијима, промовисањем интерних стручњака (њиховим појављивањем на 4-
6 великих догађаја) итд.  

Французи су дали више организационих детаља, па смо сазнали да у оквиру свог тима за 
комуникацију и партнерство имају посебног Community Manager-а, који интензивно 
сарађује са Operational Communication Manager-ом, који организационо припада 
корисничкој подршци (класична подршка је доступна само у радно време, а 
Communication Manager комуницира и ван радног времена). Први се првенствено обраћа 
најширем аудиторијуму, док други даје углавном техничке информације, упутства, 
статистике... и обраћа се првенствено ОР-овима.  

Представница каталонског регистра је представила врло интересантан европски пројекат 
под називом „.AWARD“ („Dot Award“), који је изникао из више сличних, националних 
пројеката. Више информација о овом пројекту се може наћи на www.dotaward.cat.  

Постоји пар ствари које су поменуте на овом скупу, а на које би и ми требало да 
обратимо пажњу. Једна од њих је да ОР-овима домени нису основни посао (core business), 
али јесу основно средство које омогућава њихов core business (што је најчешће 
хостинг). Осим тога, национални домен за њих има подједнаку тежину као и било који 
други домен и треба размислити како национални домен учинити пожељнијим „на 

http://www.dotaward.cat/
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полици“ нашег ОР-а – он жели да прода своју услугу (која обухвата и неки домен), али му 
није важно који домен при том „продаје“.  

 

Стефан Ковач је урадио упоредни приказ ccTLD тржишта у окружењу, обухвативши 
Албанију, Аустрију, Босну и Херцеговину, Бугарску, Чешку, Црну Гору, Грчку, Хрватску, 
Мађарску, Македонију, Пољску, Румунију, Словачку, Словенију и Србију. Приказ је 
обухватио параметре као што су број становника, месечна зарада, број и цена домена 
(према ОР-овима), број ОР-ова и број домена по ОР-овима, година оснивања националног 
регистра итд.  

Креирана је финална верзија Стратегије комуникације РНИДС-а, документа канцеларије, 
који усмерава практичне политике интерних и екстерних комуникација Регистра. 

 

Четврта годишња конференција ДИДС 2013, одржана је 18. априла, у Хотелу "Москва" у 
Београду. Овог пута ДИДС 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, 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 потребе ДИДС-а је креирана видео анимација нашег инфографика, која је нашла 
место и на DVD-у, једном од поклона учесницима и посетиоцима, постављена је на наш 
YouTube канал и ДИДС 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. 

Уговорено је 21 медијско спонзорство (штампа, радио, ТВ, веб), а забележено је укупно 
120 објава у медијима, од тога 77 на Интернету, 8 на ТВ станицама, 8 на радио станицама 
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и 27 у штампаним медијима (17 текстова и 10 огласа). Имали смо пренос уживо на 7 
локација.  

 

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, били смо визуелно присутни на свим 
промо материјалима, наши флајери 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 Предрага Милићевића на тему „Бренд из угла Гугла“ је привукло 
пажњу присутних и доста коментара. Највише питања је било везано за ћирилицу на нету, 
што говори у прилог томе да је наше ангажовање на промоцији .СРБ домена довело до 
повећања свести о употреби ћирилице и ћириличких веб адреса на Интернету.  

У мају смо били 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 искључиво 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 су се издвојиле теме о развоју односа са ОР-овима, 
квалитету садржаја сајтова на националним доменима (Швајцарци су у августу 2012. 
проглашени за земљу са најмање malware инфицираних сајтова на свету), јако 
успореном расту броја домена и годишњицама 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, 
канадског 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. 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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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. Избор је пао на 
Телеком, јер има све техничке могућности, а већ је и наш ОР. Овај пројекат није заживео. 

 

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, али повратних информација није било. 

 

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

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

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

 

Током јула и августа се радило на припреми новог 4ПИ конкурса. Разматрани су 
елементи који би могли да допринесу реализацији већег броја квалитетнијих пројеката. 
Разрађен је нов концепт, који дефинише нов приступ, нов начин избора пројеката, као и 
нов принцип избора комисије и њене надлежности. Осим тога, дефинисан је и предлог 
временског оквира (timeline-а) за реализацију свих предвиђених активности, а 
дефинисани су и нови критеријуми за процену пријављених пројеката. Овај предлог је 
упућен Управном одбору на даље разматрање. 

 

Током четвртог 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 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. 
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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, па је дат предлог да 
РНИДС суфинансира бар 60% кампање, да би ОР могао да издвоји своја средства за 
креативу. Још једна од могућих препрека за овакав вид сарадње са њима је и коришћење 
BTL материјала (флајера, плаката…) у њиховој комуникацији са корисницима, а такав вид 
комуникације није предвиђен за суфинансирање.  

Већи ОР-ови су пројекат боље прихватили. Добијен је и предлог 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. 

 

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, CENTR-а, .ORG регистра  и словеначког CERT-а и агенције Hekovnik, 
укупно 32 учесника. 

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: 
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x Пораст броја националних домена је успорен још од 2008. године (кад се .RS 
домен тек појавио на нету!) 

x Постоји јасна корелација са макро-економским трендовима (финансијска криза 
2008.) 

x Повећање броја обрисаних домена је веће од повећања броја новорегистрованих 
x Повећање броја обрисаних домена је веће у ccTLD него у gTLD доменском 

простору 
x .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, стартаповима и 
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). 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 
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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, специјализованом 
за mystery shopping (тајну куповину). 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. Добијени извештај је 
показао да међу њима постоје велике разлике у информисаности, професионалности, 
продајном наступу и, коначно, препорукама које се 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, што је попуњавање радног места које је 
већ било предвиђено претходном систематизацијом. После анализа и тестова које је 
агенција ASEE реализовала у сарадњи са Канцеларијом, за новог члана тима је изабрана 
Јелена Ожеговић, која је започела рад у 2014. години. 

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

ПР и маркетинг активности 

Током 2013. године смо имали укупно 623 објаве у свим врстама медија. 

У првом кварталу је забележено укупно 173 објава – 54 у штампаним медијима, 112 на 
Интернету, 1 радијска и 6 ТВ објава. Објаве су покривале 10-ак тема, а најзаступљеније 
су биле први рођендан .СРБ домена (укупно 46 објава), најава конференције ДИДС 2013 
(укупно 25 објава), информација о DDoS нападу (укупно 19 објава), пети рођендан .RS 
домена (укупно 18 објава) и вест о CENTR скупу у Београду (укупно 12 објава). 

У другом кварталу је забележено укупно 123 објава – 38 у штампаним медијима, 60 на 
Интернету, 9 радијских и 16 ТВ објава. Објаве су покривале углавном конференцију ДИДС 
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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. 

У трећем кварталу су забележене укупно 147 објаве – 35 у штампаним медијима, 104 на 
Интернету, 3 радијске и 5 ТВ објава. Највише објава је покривало 7. рођендан РНИДС-а, 
а приличну заступљеност је имала и вест о регистрованих 80.000 назива .RS домена. 

У четвртом кварталу је забележено укупно 180 објава – 73 у штампаним медијима, 87 на 
Интернету, 6 радијских и 14 ТВ објава. Убедљиво највише објава је покривало вест о 
обележавању "Европског месеца сајбер безбедности". 

Током године су, разним поводима, реализована бројна гостовања и интервјуи. На основу 
анализе објава које је обухватио електронски клипинг, током 2013. су РНИДС најчешће 
представљали Предраг Милићевић (38 пута), Жарко Кецић (29 пута), Данко Јевтовић (22 
пута), Александар Поповић (19 пута), Жарко Птичек (16 пута), Дејан Ђукић (10 пута) и 
Војислав Родић (7 пута). Осим гостовања и интервјуа, у медије су пласиране и бројне 
вести, као и велики број ауторских чланака на различите интернет теме. Током 2013. су 
реализована укупно 82 гостовања, објаве интервјуа и ауторских текстова. 

 

 

 

На основу анализе 545 објава, које је обухватио клипинг, број објава на интернет 
порталима је износио 56% свих објава, у штампаним медијима 36%, а у електронским 8%, 
али је и даље највећа вредност објава забележена у електронским медијима, међу којима 
предњаче РТС 2, са вредношћу од 40.500 €, и РТС 1, са вредношћу од 33.930 € (вредност 
објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима, што је у недостатку бољег стандардни начин за сагледавање 
ефеката обима ПР комуникација). 
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Током 2013. РНИДС се појавио у 137 различитих медија – 37 штампаних, 14 телевизијских 
и радио станица и 86 интернет портала. При том је доминирао примарни и планирани 
публицитет – 90% медијских објава је било планирано (укупно 489 објава), док се у 461 
објави РНИДС појављивао као примарна тема објаве (85% свих објава). 

О активностима РНИДС-а су извештавале све релевантне медијске куће, међу којима се 
истичу РТС 1, РТС 2, Б92, Прва Српска ТВ, Happy TV (националне ТВ станице), са својим 
информативним и стручним емисијама. Активностима РНИДС-а су посветили пажњу и 
готово сви дневни листови, са укупним „reach“-ом од 45.555.958 читалаца, док је у 
периодичној штампи фокус био на специјализованим ИТ и бизнис часописима. Забележене 
су објаве и на најрелевантнијим информативним сајтовима (beta.rs, tanjug.rs, vibilia.rs, 
ekapija.com, economy.rs) као и на веб порталима дневних листова и ТВ станица (blic.rs, 
b92.net, politika.rs, telegraf.rs, kurir-info.rs, danas.rs …), као и на стручним сајтовима 
(pcvesti.rs, pcpress.rs, Itsvet.rs, digital.rs, personalmag.rs). 

 

Током прва два квартала је креиран РНИДС-ов 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 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 је био објављена и у јулском броју „CENTR news“-а. 
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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. 

У 2013. је настављен рад на изради корпоративне веб презентације. Убачен је енглески 
превод и урађено линковање са српским верзијама (ћирилица/латиница) текстова (што не 
постоји на тренутном сајту) и уведене су нове функционалности у back-end-у. С обзиром 
на дотадашње незадовољавајуће резултате, у априлу су са агенцијом ангажованом за 
израду сајта 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 највероватније 
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 прекине, што је и реализовано крајем 
јуна. 

У августу је креиран радни проспект за нове суосниваче који објашњава троструку 
функцију РНИДС-а, принципе рада, мисију и визију, и објашњава зашто и како постати 
суоснивач РНИДС-а. 

Завршен је и усвојен План комуникације са екстерним јавностима и отпочео рад на 
изради Плана кризних комуникација. 

Креиран је сав потребан материјал и пријављена кампања за промоцију .СРБ домена на 
конкурс CENTR Awards 2013, први такав конкурс у организацији CENTR. Нажалост, у 
категорији у којој смо ми конкурисали (Marketing and Communication), конкурисао је и 
EURid са својим програмом суфинансирања промотивних активности .EU овлашћених 
регистара, који је и однео награду. 

У септембру је реализована је нова изложба "Теслина визија Интернета" која је одржана 
током Дана европске баштине од 20. до 30. септембра у холу Електротехничког 
факултета, Универзитета у Београду. 

Организован је радни ручак са власницима и главним и одговорним уредницима ИТ и 
бизнис часописа, као и уредницима појединих електронских медија (Интернет, радио, ТВ). 
На скупу је најављен нов начин комуникације РНИДС-а и свеобухватнија сарадња са 
медијима, а Данко Јевтовић је, као нови директор, изнео своје виђење даљег развоја 
Фондације. Догађају су присуствовала 24 госта. 

 

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 
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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. Скуп је имао 
јако добар одјек у медијима, а Србија је, захваљујући овим активностима, обезбедила 
своје присуство међу осталим европским земљама на сајту кампање. 

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

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 
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. 

Приликом посете Најџела Хиксона, потпредседника за Европу у канцеларији ICANN-а, 
урађен је видео интервју са њим и постављен на Kursor TV YouTube канал и РНИДС-ову 
Фејсбук страницу, на коју је постављен и фото албум који је настао том приликом. 

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 трећег 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, 
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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. 

 

Све време је редовно одржаван РНИДС-ов сајт (текстови, фотографије, видео клипови) и 
одржавана комуникација преко Фејсбук и LinkedIn стране и Твитер налога. 
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Сектор општих и правних послова 

Генералне активности сектора 

Током године обављане су редовне активности у погледу извештавања и оцене рада. То 
обухвата израде месечног, кварталног и годишњег извештаја, оцењивање запослених у 
сектору, као и утврђивање резултата анонимног међусобног оцењивања запослених. У 
јануару, сектор је учествовао у раду комисија за попис имовине и обавеза РНИДС-а. 
Након што је Управни одбор затворио конкурс за избор директора, Канцеларија је 
обавестила о томе кандидате који су испунили услове конкурса. 

Редовно је припремана и предавана документација пред АПР-ом, која се односи на 
промене у вези оснивачке структуре РНИДС-а, тј. пријем нових и брисање бивших 
суоснивача. 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“. 
Исто тако, у континуитету су обављани послови који се односе на увођење нових 
овлашћених регистара. 

Почетком јануара потпуно се прешло на вођење електронског деловодника пословне 
документације РНИДС-а, а у који је током нерадних дана унета сва документација која је 
претходних година била заведена у деловодник у папиру. Састављен је предлог уговора 
за обављање послова одржавања софтвера за праћење финансија РНИДС-а. 

Након што су, крајем 2012. донети нови Општи услови о регистрацији и Општи услови о 
раду овлашћених регистара назива националних интернет домена, припремљени су 
изведени акти, и то нови Уговор о обављању послова регистрације назива националних 
интернет домена као и правилник који уређује начин креирања назива националних 
интернет домена. Оба акта је без битних измена усвојио Управни одбор. Обављена је 
координација и комуникација са овлашћеним регистрима ради потписивања новог 
Уговора о обављању послова регистрације назива интернет домена, а који су на крају 
потписали сви овлашћени регистри. Касније, у току овог квартала, а на захтев 
овлашћеног регистра Beocity, припремљен је и потписан раскид Уговора са овим 
овлашћеним регистром. 

 

Почетком фебруара одржан је састанак са председништвом Комисије за решавање 
спорова у вези националних домена. Представљене су им последње измене општих аката 
о регистрацији назива домена које је донео РНИДС. У вези са тим, договорени су 
одређени технички детаљи сарадње, на које делимично утичу донете измене. Првенствено, 
ради се о достављању личних података у случајевима када је регистрант/тужени 
физичко лице. Поред тога, договорене су активности на припреми измена Правилника који 
регулише решавање ових спорова у циљу његовог усклађивања са променама аката о 
регистрацији. Касније у току године, у координацији са председништвом Комисије за 
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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 године, предметне измене су усвојене од стране Конференције 
суоснивача РНИДС-а. 

Због кашњења у реализацији пројекта израде новог сајта, Извршиоцу овог пројекта 
наплаћена је уговорна казна у максималном износу предвиђеном Уговором, тј. 10% од 
вредности Уговора. С обзиром на то да је овим исцрпљен цео износ уговорне казне, 
Извршилац пројекта је позван на преговоре у вези даље судбине пројекта, као и 
уговорног односа. Постигнута је сагласност да се изврши умањење укупне вредности 
пројекта за око 15%. Уз умањење вредности, у Анекс уговора је унета и обавеза 
достављања меничне гаранције за добро извршење посла. Након тога, а због поновног 
кршења одредби Уговора раскинут је уговорни однос са извршиоцем ове услуге. Менице, 
које су представљале обезбеђење овог Уговора, предате су на наплату. На основу 
гаранције за добро извршење посла на рачун РНИДС-а је уплаћен укупан менични износ.  

 

Након што је одлучено да се настави рад на набавци пројекта софтвера за регистрацију 
назива домена, урађена је редакција конкурсне документације и послата члановима 
комисије и члановима Управног одбора који прате рад ове комисије. 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. Извршена је анализа предлога уговора са изабраним 
понуђачем и усаглашена коначна верзија уговора. Пошто је комисија окончала свој рад, 
Управном одбору и директору је доставила свој извештај. Након што је директор 
прихватио извештај и Управни одбор дао сагласност, сви понуђачи у овом конкурсу су 
обавештени о исходу набавке. Након што је окончан поступак избора најбољег понуђача, 
састављен је, у сарадњи са другим секторима, коначни текст Уговора о набавци пројекта 
софтвера за регистрацију назива домена. Уговор је потписан са Електротехничким 
факултетом, који је након тога, у складу са Уговором, доставио менице на име гаранције и 
на име доброг извршења посла. Састављена је одлука којом је формиран тим РНИДС-а 
који итеративно ради са пројектантом овог софтвера. Касније, 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. 

 

Због DDoS напада који је претрпео РНИДС, Вишем јавном тужилаштву у Београду и 
Министарству унутрашњих послова, Управа криминалистичке полиције, Одељење за борбу 
против високотехнолошког криминала, поднета је кривична пријава против НН лица због 
кривичног дела Рачунарска саботажа из члана 299. и Спречавање и ограничавање 
приступа јавној рачунарској мрежи из члана 303. Кривичног законика.  

Пружена је потребна помоћ менаџеру канцеларије, који ће убудуће пружати подршку у 
раду овом телу, за израду записника са конститутивне седнице Статутарне комисије. Уз то, 
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дата су неопходна упутстава и инструкције за даље самостално вођење записника са 
седница овог тела. Састављен је предлог уговора са члановима Статутарне комисије. 

 

Извршена је анализа предлога уговора са интерном ревизијом и усаглашавање коначне 
верзије уговора. Састављена је иницијална верзија конкурсне документације за набавку 
консултантских услуга за обављање SLEPT, SWOT и анализе домаћег и регионалног 
тржишта и учествовано у раду на састанку комисије за ову набавку. По завршетку 
поступка усаглашена је коначна верзија Уговора. 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. Припремљен 
је уговор и пратећа документација за набавку антивирус лиценци за рачунаре у употреби 
у РНИДС-у и дата центрима. Састављен је коначан текст Уговора за набавку Microsoft 
OVS лиценци за рачунаре у употреби у РНИДС-у. Уговор је потписан са испоручиоцем S&T 
Srbija доо. састављен је нови текст уговора са добављачем IT-biz, којим су, у односу на 
раније важећи Уговор побољшане одредбе о поступку раскида Уговора и извршене 
одређене измене око којих су се стране током преговора договориле. Састављен је Уговор 
који за предмет има обављање ревизије ИКТ система РНИДС-а. 

 

Састављен је иницијални предлог уговора за обављање послова директора РНИДС-а, без 
заснивања радног односа. Потом је учествовано у изради каснијих верзија предлога овог 
уговора. Након што је потписан Уговор, обављена је пријава директора пред фондом ПИО. 
С обзиром на одређене недоумице и ретко сусретање са овим уговором, запослени у 
фонду ПИО нису најпре знали како да изврше ову пријаву, да би је потом извршили 
погрешно и тек након више одлазака и ургенција, пријава је усклађена са важећим 
шифарником. 

Припремљена је неопходна документација за продужење регистрације службеног возила 
и координисано са даваоцем лизинга у вези тог посла. У погледу возила, започете су 
активности на његовом откупу, да би се стекли услови за његово отуђење. Касније су 
предузете су бројне и вишеструке активности у вези продаје службеног возила, која је у 
потпуности завршена. Припремљена је документација за пренос власништва на субјекта 
који је купио предметно возило, а потом је извршена пријава пореза на пренос 
апсолутних права. 

Инициране су и извршене промене контаката, с обзиром на промену директора, код 
организација са којима сарађује РНИДС, као и подаци о доменима код којих је РНИДС 
регистрант.  

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 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 
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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. 

 

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 независног ревизора. Након прикупљања понуда, Управни 
одбор је на последњој седници у 2013. години донео одлуку о избору независне 
ревизорске куће. 

 

Током последњег 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. 

Послови обављени за потребе Управног одбора и Конференције суоснивача 

У овом периоду одржано је тридесет две седнице Управног одбора и четири седнице 
Конференције суоснивача за те потребе обављани су следећи редовни послови:  

o Припрема и редакција предлога аката и других материјала, пре седнице; 
o Присуство на седницама и учествовање у раду; 
o Састављање записника по одржаним седницама и редакција донетих аката; 
o Старање о објављивању аката Управног одбора на РНИДС-овом веб сајту. 
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Сарадња са другим организацијама, учешће на скуповима и јавни наступи 

Учествовано је на CENTR правним радионицама, са којих је достављен благовремен 
извештај Управном одбору и директору. За потребе Управног одбора, послата су питања 
на CENTR правну дискусиону листу, која се односе на електронску дискусију 
чланова/оснивача и правила која се односе на ту дискусију. Након достављених 
одговора, Управном одбору је достављен документ у који су збирно унети дати одговори. 
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. 

 

У 2013. години, извршни директор за опште и правне послове је учествовао на три ICANN 
конференције, прва је одржана у Пекингу, Народна република Кина, друга у Дурбану, 
Јужна Африка и трећа у Буенос Ајресу, Аргентина. Одлазак на сва три скупа финансиран 
од стране организације ICANN, у оквиру ccNSO Travel Funding и Fellowship програма. Са 
ових скупова достављен је посебан извештај. 

 

Са Привредном комором Београда договорено је учешће на скупу „Интелектуална својина 
у дигиталном окружењу“. Овај скуп је одржан 7. марта у просторијама Привредне коморе 
Београда, а организован је у сарадњи са Едукативним центром Завода за интелектуалну 
својину.1 Дејан Ђукић је, испред РНИДС-а, на овом скупу одржао презентацију са темом: 
„Алтернативно решавање спорова у вези назива интернет домена.“ Након наведеног 
скупа, одржан је састанак са представницима Едукативног центра Завода за 
интелектуалну својину у вези сарадње РНИДС-а и ове организације на едукацији најшире 
јавности у области односа жига и назива домена. У марту је одржан састанак на тему 
учешћа на округлом столу у вези пиратерије на Интернету са представницима адвокатске 
канцеларије Микиjeљ, Јанковић и Богдановић, а који су чланови комитета светске 
организације INTA.2У организацији комитета светске организације INTA3 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 разлику између садржаја постављеног на сajт и самог назива домена, 
условима за брисање назива домена и питања сврсисходности брисања назива домена у 
случајевима када се садржајем на сајту крши неко право интелектуалне својине. 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 

                                              
1http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=573 
2http://www.inta.org/Pages/Home.aspx 
3http://www.inta.org/Pages/Home.aspx 

http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=573
http://www.inta.org/Pages/Home.aspx
http://www.inta.org/Pages/Home.aspx
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РНИДС-а је говорио извршни директор за опште и правне послове, а који је истим 
поводом је учестовао у емисији Радио Београда 2, „Дигиталне иконе.“4 

 

Присуствовано је Конференцији о арбитражи, одржаној на Правном факултету у 
Београду.5 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 компанијско и трговинско право, у великој мери се обрађују и право 
интелектуалне својине, алтернативно решавање спорова и право конкуренције. 
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. 

 

Спроведене су активности на изради брошуре која се односи на област 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. 

 

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 
базирана на UDRP правилима, а не националним законима о арбитражи. Директор и 
Управни одбор су примили посебан извештај са овог радног састанка. 

                                              
4 Снимак радио емисије је доступан на адреси:  
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/Radio+Beograd+2/1471458/Digitalne+ikone.html 
5 http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/Program%20konferencije%202013.pdf 

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/Radio+Beograd+2/1471458/Digitalne+ikone.html
http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/Program%20konferencije%202013.pdf
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Решавање спорова у вези са називима интернет домена 

У протеклој години, спроведено је три поступка решава ових спорова, и то у вези назива 
домена: „minimax.rs“, „банкаинтеза.срб“ и „yahoo.rs“. 

У табели је дат преглед поступака за решавање спорова поводом назива домена који су 
обављени пред вансудским панелом Привредне коморе Србије. 

Општи послови 

Набавка полиса путних осигурања за Европу, за наредну годину дана за запослене који 
редовно путују на конференције. 

Набављене су нове персонализоване фасцикле за потребе канцеларије, нова огласна 
табла. 

Извршена је набавка нових визиткарти за Председника и Заменика председника 
Конференције суоснивача. 

Обновљена је годишња полиса здравственог осигурања запослених у случају незгоде. 

Такође је обновљена годишња полиса за осигурање имовине. 

Месечне набавке 

x Набавка воде 
x Набавка за кафе апарат 
x Набавка материјала за одржавање просторија 
x Набавка по тачки 7.9 (репрезентација за потребе РНИДС-а) 
x Набавка канцеларијског репро материјала 

Конференције и састанци 

Током припрема поводом одржавања конференције ДИДС 2013 спремљени су упитници, 
саопштења за новинаре као и остале потребне ствари по дефинисаној листи, те је 
организован превоз рекламног и осталог материјала од канцеларије до хотела Москва. 
Учествовано 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 смештане VIP званице, учесници и модератори по унапред 
дефинисаном плану седења. Пружана је помоћ при регистрацији и током трајања 
конференције по потреби. Након завршетка враћене су све преостале ствари у 
канцеларију. 

За потребе одржавања седница Конференције суоснивача у току године, биране су сале 
за одржавање уз одговарајуће послужење, припремани су спискови суоснивача са 
правом гласа, позивнице, идентификационе картице, рекетићи за гласање и гласачки 
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листићи, те је пружана логистичка подршка на самим седницама, уз присуствовање на 
последњој седници у години у својству записничара. 

Менаџер канцеларије је присуствовала једнодневном семинару „Вештине и технике 
савременог пословног секретара“ на ком су прикупљене корисне информације за 
обављање општих послова. 

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. Поводом посете колега из CАRNеtа, 
организована је репрезентација ван канцеларије. 

Службена путовања 

За потребе службених путовања, обављане су резервације и набавке авионских карата, 
хотелског смештаја и путног осигурања по потреби, као и организација превоза од 
аеродрома до хотела и назад. 

Предрачуни и рачуни 

Обављане су месечне припреме и штампање коначних рачуна уз оверавање и паковање 
за слање поштом сваког првог у месецу преко курирске службе. 

Вршена су издавања предрачуна и рачуна за годишње накнаде по уплати истих, као и 
издавања предрачуна за регистрацију домена по добијеним захтевима овлашћених 
регистара. 

Такође су припремани предрачуни и рачуни за потребе издавања Извода из базе 
регистрованих .RS и .СРБ домена. 

Протоколи за исплату – ПЗИ 

Попуњавање нових Протокола за исплату и прослеђивање по секторима, као и пријем 
завршних предмета за архивирање, ажурирање и скенирање. У прошлој години издат је 
1051 Протокол за исплату. 

Електронска база докумената 

За потребе електронске базе припремљено је, а по потреби и умножено преко 20 
регистратора из ове године и предато IRON TRUST-у, ради скенирања и архивирања 
резервних копија. 
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Остали општи и административни послови 

x Пријем и завођење пристигле документације, припрема типских одлука према 
усвојеном моделу, пословна комуникација, пријем странака; 

x Административни и организациони послови у вези купопродаје и преноса возила; 
x Електронска комуникација са кабинетом CЕО ICАNN-а г-дина Фадија Шехадија у 

циљу организовања састанка приликом најављене његове посете Београду ради 
учествовања у Министарској Конференцији; 

x Електронска комуникација са канцеларијом Савета Европе у Београду а поводом 
учешћа у Министарској Конференцији која се одржавала 7 и 8. новембра; 

x Комуникација са пружаоцем услуге ради сервисирања апарата за воду и 
сервисирања штампача; 

x Допуна списка и анекса за осигурање запослених 
x Припрема календара за службена путовања у 2014. години; 
x Обављање послова предаје пред АПР-ом, ПИО-м и Пореском управом; 
x Обављање послова предаје пред Заводом за здравствено осигурање ради 

оверавања здравствених књижица. 
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Сектор финансија  

Извештај сектора за финансије за 2013. годину сачињавају следеће целине: 

x Активности сектора, 
x Редовни послови сектора, 
x Финансијски извештаји, 
x Реализација финансијског плана, 
x Преглед финансијских средстава. 

Активности сектора 

Процедуралне активности 

Почетком године сектор се укључио у проактивни однос и примену новог електронског 
деловодника, у домену свог пословања, како би имплементација што неосетније протекла. 
У Протоку новца је креиран нови шифарник у складу са усвојеним финансијским планом 
за 2013. годину, пратећи квантитативни аспект плана те је ова апликација оспособљена 
за адекватно функционисање у 2013. години. 

Од књиговодствене агенције РНИДС је добио завршни рачун за 2012. годину 25.2.2013. 
године, а УО га је усвојио на седници одржаној 27.2.2013. године. Наредног дана завршни 
рачун је предат у Агенцији за привредне регистре у складу са законски дефинисаним 
роковима. 

Значајан део годишњих активности је био усмерен на праћење реализације 4ПИ 
пројеката, нарочито у финансијском смислу, од селекције пројеката, уговарања, праћења 
реализације па све до њихове финализације.  

Како се ближио 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.  

Интерна ревизија 

Током године је спроведен јавни позив за набавку услуга интерне ревизије са роком за 
пријаву 20.5.2013. године. УО је након тога за интерног ревизора изабрао Moore Stephens, 
као кућу са убедљиво најповољнијом понудом. Након периода упознавања, уговарања, 
израда плана активности и плана рада, садржаних у прилогу уз уговор, изузетно обимне 
активности на овом пољу су започете у новембру месецу. У међувремену је екипа 
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интерног ревизора неколико пута боравила и у просторијама књиговодствене агенције 
РНИДС-а, како би се упознала и са књиговодственим аспектима пословања Фондације (за 
шта је такође било потребно спремити обимну документацију заједничким снагама). 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. Захтевима 
Moore Stephens 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. 

Значајно време је и у децембру посвећено сарадњи са интерним ревизорима. Наиме 
почетком месеца је стигао нацрт извештаја Moore Stephens 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, који је испоручен УО. 

Екстерна ревизија 

Што се сарадње са екстерним независним ревизором тиче, година је почела предвиђеном 
динамиком (план активности, контрола спровођења пописа, неколико саветодавних 
контаката), међутим када се дошло до пресечних тачака у смислу рокова настали су први 
застоји. Ревизија је обављена тек у септембру месецу, иако је уговором дефинисан рок за 
достављање коначног извештаја од 30.4.2013. године. Сама ревизија је прошла прилично 
добро, али су нови застоји настали у периоду од боравка ревизорског тима код 
књиговодствене агенције (19.9.2013) до тренутка слања нацрта извештаја (неумесна 
питања која немају никакве везе са ревизорским послом, одуговлачење код слања нацрта, 
нејављање и неодговарање на позиве Канцеларије и слично). Канцеларија је била 
приморана да покрене иницијативу за раскид уговора, што је УО и усвојио. Напокон, 
након дописа о раскиду уговора независном ревизору (ДСТ), следећег дана (19.10.2013) је 
у Фондацију стигао Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских 
извештаја за 2012. годину са позитивним мишљењем, који је УО и усвојио, уз предвиђени 
раскид уговора и исплату за извршену ревизију за 2012. годину. 

Због раскида уговора са тренутним екстерним ревизором, РНИДС је био принуђен да 
спроведе нови поступак набавке ових услуга. 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.  

У складу са објављеним јавним позивом за ове услуге у предвиђеном 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 независна 
ревизорска кућа „Станишић аудит доо“.  
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Планирање 

Централна активност у првој половини јуна месеца била је 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.  

Последњег дана октобра је на седници УО, усвојен је још један 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. 

Од половине новембра одвијале су се активности усмерене ка конципирању предлога 
Финансијског плана за 2014. годину. 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. 

Остало 

Највећи обим посла у оквиру сектора, половином године, је био усмерен ка сарадњи 
(сравњивање књиговодствене евиденције главне књиге и аналитике са помоћним 
евиденцијама Фондације „РНИДС“) са књиговодственом агенцијом усмереној ка 
установљавању, обрачуну и сравњењу свих неплаћених пореза и доприноса на трошкове 
службених путовања лицима која су била упућивана на исте, а нису била запослена у 
РНИДС-у, а за свој ангажман су примала неку врсту надокнаде. Након тога, обрачунат 
износ од скоро 6 милиона динара је уплаћен 24.5.2013. на одговарајуће рачуне, а након 
тога обављене су и све неопходне радње пред пореском управом у смислу 
самопријављивања (29.5.2013) и предаје ОПЈ 6 и ОПЈ 8 образаца и остале документације. 
Књиговодствено, ова промена је обухваћена у оквиру нераспоређене добити из 
претходних година. 

Оно што је јако битно, а догодило се августа месеца јесте да је РНИДС од Пореске управе 
преузео решење и записник о извршеној теренској контроли којим је усвојен захтев за 
накнадним обрачуном и плаћањем обавеза према државним органима на основу горе 
описаних службених путовања. Решење и записник Пореске управе, филијале Стари град 
су преузети 23.8.2013. године. 

Половином године је са финансијске стране испраћен однос са несуђеним испоручиоцем 
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 у складу са 
анексом уговора. Недуго након тога остварен је прилив (у неколико транши) на нивоу од 
531 хиљаде динара (у потпуности у складу са уговором). Иначе у 2012. години је 
потенцијалном добављачу уплаћено 410.000 динара (210.000 + 200.000), а пре анексирања 
уговора је зарачунат пенал на нивоу од 69.000 динара због кашњења у односу на 
уговорне одредбе.  
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У другој половини године је дошло и до израде неколико нових типова менаџерских 
извештаја који олакшавају праћење пословања на редовном нивоу. Такође, у том периоду 
је са директором обављен значајан број састанака, који чине процес упознавања са 
могућим ИКТ решењима за унапређење пословања сектора за финансије, као и његову 
модернизацију. У том периоду су демонстрирана бројна рачуноводствена и ДМС 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. 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 системски начин. Током 
овог периода је обављено више разговора и на крају је ангажован стручни консултант 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“. 

Редовни послови сектора 

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

x припрема документације за израду периодичних и званичних финансијских 
извештаја 

x праћење финансијских елемената уговарања 
x електронска плаћања по протоколима,  
x контрола аванских рачуна,  
x праћење евиденције и уплата,  
x контрола свих уплата и исплата,  
x праћење извода банака,  
x послови благајне,  
x праћење токова новца,  
x свакодневна координација рада са књиговодственом агенцијом,  
x припрема читавог сета пратећих образаца,  
x обрачуни службеног пута,  
x припрема исплате зарада и накнада по уговорима о делу,  
x предузимање неопходних активности према Пореској управи и осталим Државним 

органима,  
x логистичке и административне активности неопходне за функционисање 

Фондације, 
x сарадња са банкама итд... 
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Финансијски извештаји 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха за 2013. годину, 
биланс стања на дан 31.12.2013. године, као и поређења са одговарајућим величинама из 
претходног периода, те пратећи финансијски показатељи у посматраним временским 
оквирима. 

 

Најпре, на наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 
наведени период и одговарајуће стопе раста. 

 Показатељ у .000 РСД 2011 2012 2013 2013/2012 
CAGR (2011-

2013)6 
Пословни приходи 68.729 77.175 85.680 11,0% 11,7% 

ЕБИТДА 15.740 3.491 12.624 261,6% -10,4% 

ЕБИТДА маржа 22,9% 4,5% 14,7% 225,7% -19,8% 

Нето резултат 8.925 100 7.334 7.234,0% -9,4% 

Актива 107.747 113.605 119.525 5,2% 5,3% 

Капитал 63.800 58.607 66.116 12,8% 1,8% 

Нето дуг -5.709 -7.409 -2.928 -60,5% -28,4% 

Нето дуг / ЕБИТДА -0,4 -2,1 -0,2 -89,1% -20,0% 

Биланс успеха: 

Показатељи у .000 РСД 2011 2012 2013 
Пословни приходи 68.729 77.175 85.680 
   Приходи од продаје 67.709 76.440 84.980 
   Остали пословни приходи 1.020 735 700 
Пословни расходи 52.989 73.684 73.056 

Трошкови материјала 862 893 565 
Трошкови зарада и накнада зарада 33.268 44.306 44.146 
Остали пословни расходи 18.859 28.485 28.345 

ЕБИТДА 15.740 3.491 12.624 
ЕБИТДА маржа 22,9% 4,5% 14,7% 

Трошкови амортизације  6.186 4.683 5.117 
ЕБИТ 9.554 -1.192 7.507 
ЕБИТ маржа 13,9% -1,5% 8,8% 
Финансијски приходи 1.927 3.249 2.690 
Финансијски расходи 843 467 838 
Остали приходи 142 0 190 
Остали расходи 724 561 739 
Нето добитак/губитак пословања које се обуставља  0 -695 -3 
ЕБТ 10.056 334 8.807 
Порез 1.131 234 1.473 
Нето резултат 8.925 100 7.334 
Нето профитна стопа 13,0% 0,1% 8,6% 

 

                                              
6CAGR – Просечна годишња стопа раста 
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Пословни приходи у 2013. години износе 85.680 хиљада динара и у односу на 2012. годину 
су порасли за преко 11%. У истом периоду пословни расходи који су остали на приближно 
истом нивоу (нижи за непуних 1%). Дакле значајан раст прихода на једној страни, је 
праћен контролисањем пословних расхода и њиховим задржавањем на истом нивоу као у 
2012. години. Та два кретања су условила раст ЕБИТДА марже са 4,5% у 2012. години на 
14,7% у 2013. години. Сама ЕБИТДА је повећана за око 3,6 пута у посматраним периодима 
времена. 

 

Трошкови амортизације су повећани у 2013. години у односу на годину дана пре, за 
непуних десет посто. ЕБИТ маржа је, када се све претходно наведено резимира, са нивоа 
од негативних -1,5% у 2012. години дошла на ниво од 8,8% у 2013. години. 

 

Укључивањем у анализу и позиција биланса успеха испод пословног резултата долази се 
до добитка пре опорезивања од 8.807 хиљада динара, а са обрачунатим порезом на добит 
и до нето резултата - добитка у износу од 7.334 хиљаде динара.  

 

То значи и нето профитну стопу у 2013. години од 8,6%, док је у 2012. години била на 
нивоу од 0,1%. Све ово је последица раста нето резултата у посматраном двогодишњем 
периоду од преко 73,3 пута. 

 

На графикону који следи приказан је тренд и структура резултата у периоду 2010-2013. 
година 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 
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остваривање примарно постављених циљева за наредни период, превасходно у 2014. 
години.  

 

Графички приказ маржи профитабилности је дат на следећем графикону (уз проширење 
временске серије и на 2010. годину): 

 

 

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. Преглед, а самим тим и поређење се односе на 
2013. и 2012. годину.  

 

На првој табели следи преглед позиције „трошкови зарада и накнада зарада и остали 
лични расходи“: 

Врста трошка у .000 РСД 2012 2013 % 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 22.076 22.254 0,8% 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 3.679 3.724 1,2% 
Бруто накнаде физичким лицима по основу уговора (бруто) 3.583 2.373 -33,8% 
Трошкови накнада члановима УO и представницима КС (бруто) 9.221 11.546 25,2% 
Остали лични расходи и накнаде (бруто) 5.747 4.249 -26,1% 
Укупно 44.306 44.146 -0,4% 

 

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

Врста трошка у .000 РСД 2012 2013 % 
Трошкови производних услуга - кто 53 19.813 21.182 6,9%% 
Трошкови непроизводних услуга - кто 55 8.672 7.163 -17,4% 
Укупно 28.485 28.345 -0,5% 
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Биланс стања: 

Показатељи у .000 РСД  2011 2012 2013 
Стална имовина 68.536 70.206 64.439 

Нематеријална улагања 3.114 3.158 3.203 
Некретнине, постројења и опрема 61.329 62.792 60.779 
Дугорочни финансијски пласмани 4.093 4.256 457 

Учешћа у капиталу 3.705 0 0 
Остали дугорочни финансијски пласмани 388 4.256 457 

Обртна имовина 39.211 43.399 55.086 
Залихе 2.247 442 1.163 
Потраживања 895 854 203 
Краткорочни финансијски пласмани 29.557 31.525 47.908 
Готовински еквиваленти и готовина 5.709 7.409 2.958 
ПДВ и активна временска разграничења 803 3.169 2.854 

Актива 107.747 113.605 119.525 
Ванбилансна актива 42 42 42 
Капитал 63.800 58.607 66.116 

Основни капитал 204 0 0 
Нереализовани добици по основу ХОВ 9 172 347 
Нераспоређена добит/(губитак) 63.587 58.435 65.769 

Дугорочна резервисања 0 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 0 
Краткорочне обавезе 43.947 54.998 53.409 

Краткорочне финансијске обавезе 0 0 30 
Обавезе из пословања 3.215 3.393 5.107 
Обавезе по основу ПДВ, ОЈП и ПВР 39.591 49.792 46.626 
Остале краткорочне обавезе 1.141 1.813 834 
Обавезе по основу пореза на добитак 0 0 812 

Пасива 107.747 113.605 119.525 
Ванбилансна пасива 42 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) на крају сваке од 
посматраних година (2010-2013) као показатеља ликвидности види се да је слика 
ликвидности на завидном нивоу, уз значајан напредак током 2013. 

 

Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види на крају 2013. године 
обртна имовина значајно надмашује краткорочне обавезе, а такав однос је довео до 
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позитивног нето обртног фонда од 1.677 хиљада 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. Такође, поредећи са 
2011, а нарочито са 2010. годином, види се значајно унапређење ликвидности, ако се као 
њен показатељ узме нето обртни фонд.  

 

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, осталих јавних 
прихода и ПВР (друга најзначајнија позиција биланса стања уз, наравно, некретнине, 
постројења и опрему) чине 87,3%. Од тога ПВР (по основу дугорочне регистрације домена 
и унапред плаћених чланарина укупно) самостално у краткорочним обавезама учествују 
са 85,5%, а само обрачунати, а нереализовани приходи од регистрације домена са око 
85%. 

 

Осим нето обртног фонда као показатеље ликвидности корисно је навести и још три 
показатеља ликвидности пословања на крају сваке од година у посматраном периоду: 

Показатељ 2011 2012 2013 
Ликвидност 1. степена 0,13 0,13 0,06 
Ликвидност 2. степена 0,84 0,78 1,01 
Ликвидност 3. степена 0,89 0,79 1,03 

 

Ови показатељи осликавају тренд растуће ликвидности и наставак тенденције која је 
започела током 2013. године. 

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 -2.928 хиљада динара што 
говори и о одличној солвентности РНИДС-а (што је нето дуг мањи, а нарочито уколико је 
негативан – солвентност и финансијско здравље је на завиднијем нивоу, а нарочито 
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имајући у виду и чињеницу да је 2013. година завршена и са 47.908 хиљада динара 
краткорочних финансијских пласмана). 

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: 

Шифра Назив План 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% 

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% 



Извештај директора Фондације РНИДС – 2013. година 	53/55 

Шифра Назив План Рeaлизoвaнo 
дo 31.12. 

Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Стeпeн 
рeaлизaциje 

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% 

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% 
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Шифра Назив План Рeaлизoвaнo 
дo 31.12. 

Прeoстaлo зa 
рeaлизaциjу 

Стeпeн 
рeaлизaциje 

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% 

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% 
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Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ са крајем 
2013. године:  

Датум 31. децембар 2013. 

Средњи курс евра 114,6421 

Валута РСД ЕУР 
Средства у РСД РСД Прерачунато у € 

Текућа средства у РСД 18.188.614,3 158.655,6 
Орочена средства у РСД 14.000.000,0 122.119,2 
Укупно 32.188.614,3 280.774,8 
Средства у ЕУР Прерачунато у РСД ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 869.939,8 7.588,3 
Орочена средства у ЕУР 14.21.620,4 124.000,0 
Укупно 15.085.560,2 131.588,3 
Укупно без ХОВ 47.274.174,5 412.363,1 

 

Уз горе наведена средства у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе 
девизне штедње које су уписане код ЦРХОВ-а чија је номинална вредност 41.751,00 ЕУР, а 
са доспећем 2014. и 2016.године. 

 

 

 

У Београду, 
28. фебруара 2014. године 

 

Данко Јевтовић 
директор Фондације РНИДС 

danko.jevtovic@rnids.rs 
rnids.rs рнидс.срб 

 

mailto:danko.jevtovic@rnids.rs
http://rnids.rs/


Статистички анекс - 3. квартал 2013. године

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

2011 квартал 4. 2012 квартал 4. 2013 квартал 4.
Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број

Нови Број

2011 квартал 3. 2012 квартал 3. 2013 квартал 3.
Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова

Обрисано Обнова Нови Број

2011 квартал 2. 2012 квартал 2. 2013 квартал 2.
Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број

2011 квартал 1. 2012 квартал 1. 2013 квартал 1.
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Фондација "Регистар националног интернет домена Србије"
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