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Увод 
У овом извештају је дат преглед пословања Канцеларије Фондације „Регистар националног 
интернет домена Србије“ током трећег квартала 2014. године. 

Документ од овог квартала има нову структуру и формат. Формат извештаја је графички усклађен 
са новом књигом графичких стандарда РНИДС-а, на којој је рађено током овог квартала, те чија 
се финализација очекује по усвајању овог извештаја. 

Много значајније, напуштена је досадашња структура извештаја која је следила секторску 
организацију Канцеларије. Нова структура следи нови Организациони оквир који је структуиран 
хијерархијски кроз постављање циљева, а не кроз секторску поделу послова. У претходном 
извештајима је проблем структуре био посебно изражен због значајног појачања активности око 
управљања интернетом и односима са интернет заједницом, а које не спадају ни и један 
организациони сектор. У овом извештају о раду примена Организационог оквира треба да 
допринесе јасноћи праћења рада Канцеларије, јер су све активности приказане у контексту 
циљева из Организационог оквира. За потребе извештавања, како би сродне активности биле 
обједињене, су текући послови описани уз одговарајући циљ. Верујем да успостава 
Организационог оквира и нове структуре извештаја доприноси транспарентности рада 
Канцеларије и олакшава сагледавање резултата и испуњавања циљева РНИДС-а. Разрада овог 
модела ће се наставити у наредним документима, а ја сам врло отворен за све сугестије у циљу 
даљих унапређења. 

Организациони оквир има четири нивоа. На највишем нивоу су циљеви дефинисани као 
„Организациони циљеви“, којих има четири и то су: Развој Регистра и тржишта домена, Пословна 
изврсност, Организациони развој Фондације, и Подршка развоју Интернета у Србији. 
Организациони оквир у суштини дефинише акциони план за спровођење Стратегије РНИДС-а (коју 
припрема Управни одбор) и Плана и програма рада УО, те Канцеларија планира да према 
Организационом оквиру устроји финансијско планирање (буџет), извештавање, праћење 
пројеката и праћење индикатора резултата рада. Радови на Организационом оквиру су и даље у 
току, текућа верзија (на прва три нивоа) је у прилогу овог извештаја, а прва комплетна верзија се 
очекује по усвајању Стратегије, новог годишњег Плана и програма рада УО и финансијског плана 
за 2015. годину. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС за период извештавања 

Током трећег квартала 2014. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 549 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни пословни приход износи 29.044.940 динара, са ПДВ-ом 

На крају трећег квартала 2014. године: 

■ Стање средстава износи 66.070.974 динара прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупно је регистровано 83.176 .RS и 3.300 .СРБ назива домена 
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Кратки преглед најважнијих активности у кварталу 

Најважније активности у овом кварталу су биле: 

■ Припрема отвореног поступка набавке софтвера за регистрацију назива домена 
■ Окончање поступка избора квалификованих добављача за маркетинг и PR 
■ Издавање „Малог речника интернет појмова“ 
■ Припрема и почетак увођења Организационог оквира РНИДС-а 
■ Измена финансијског плана (буџета) РНИДС-а 
■ Састанак са Дирекцијом за е-управу Републике Србије 
■ Наставак кампање „Шта све можеш са својим доменом...“ 
■ Контрола пословања од стране независног (екстерног) ревизора 

Приливи и реализација 

Током трећег квартала 2014. године уплаћено је 549 аванса за домене и електронским путем 
послато 549 авансних рачуна, као и 12 рачуна везаних за обнову годишње накнаде за учешће у 
раду Конференције суоснивача. Наведене уплате су укупно износиле 29.044.940 динара и 
регистроване су као пословни прилив.  

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у трећем 
кварталу 2014. године износи 22.987.150 динара што представља повећање од 8% у односу на 
исти период у 2013. години и 16% у односу на 2012. годину.  
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Послови регистрације и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Током овог периода није било значајнијих проблема у раду система РНИДС-а. Сви сервиси су 
радили без прекида и били су доступни корисницима 100% времена. 

Резервне копије су креиране према плану и редовно ажуриране на магнетне траке. У договору са 
пружаоцем услуге одржавања промењена су подешавања по којима се резервне копије 
ажурирају на траке у циљу оптимизације процеса. 

Такође, редовно је праћено стање виртуелне инфраструктуре и расположивих ресурса. 
Повремено је рађено уклањање непотребних привремених фајлова. 

Систем за регистрацију 

Систем за регистрацију назива интернет домена радио је без проблема и био је доступан 
корисницима 100% времена. 

Посебну активност представљао је рад на припреми отвореног поступка за избор најбоље понуде 
за израду/имплементацију новог софтвера за регистрацију назива домена. На крају квартала 
конкурсна документација је била у завршној фази и очекује се да ће конкурс бити реализован до 
краја наредног квартала. 

Урађена је прва верзија документа који детаљно описује процесе рада РНИДС-а са овлашћеним 
регистрима у вези регистрације назива домена и доменске трансакције. Сврха документа је да 
детаљно опише и појасни кораке и остале елементе који су потребни за успешно окончање 
процеса. Документ укључује дијаграме тока најважнијих процеса, а предвиђено је и креирање 
нових формулара са могућношћу електронског попуњавања подацима. 

Креирано је ново, ажурирано упутство за подешавање оперативног система и инсталацију 
клијентске апликације за регистрацију назива домена (RsReg), коју користе овлашћени регистри. 

Током трећег квартала било је неколико мањих проблема у раду овлашћених регистара, али је у 
сарадњи са њима установљено да је у свим случајевима у питању био интерни проблем на који 
РНИДС не може да утиче, али је техничка подршка својим саветима помагала да проблеми буду 
решени у најкраћем року. 
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Доступност система и DNS-а  

Сви примарни сервиси РНИДС-а су били доступни 100% времена, без потешкоћа у раду. Такође, 
сви DNS сервери, укључујући и секундарне DNS сервере, су преузимали зонске фајлове по 
стандардном распореду и били су доступни 100% времена.  

Почетком јула је измењена конфигурација примарних DNS сервера. Додата су два скривена 
примарна сервера (hidden master) који су преузели дистрибуцију зонских фајлова ка секундарним 
серверима који су ауторитативни за зоне којима управља РНИДС. Такође, успостављена је 
интерна комуникација са g.nic.rs (сервер ЕТФ-а) чиме је додатно обезбеђена дистрибуција зонских 
фајлова ка секундарним серверима и у случају озбиљних проблема на интернет линковима 
РНИДС-а. 

Безбедност регистра 

Крајем августа извршен је DDoS напад на DNS сервере РНИДС-а. Напад је трајао нешто мање од 
10 дана и није био високог интензитета (око 400% у односу на стандардни број DNS упита). Напад 
је примећен анализом активности DNS сервера и ни на који начин није утицао на њихов рад и 
брзину пружања услуге регуларним корисницима. Напад је извршен стандардним методама и 
није у себи садржао елементе појачаног DDoS напада на инфраструктуру другог корисника. 
Анализа саобраћаја је показала да је коришћена инфраструктура оператора и clоud провајдера 
„Hurricane Electric“ (САД), „Hetzner“ (Немачка) и „Brennan IT“ (Аустралија). 

Поред поменутог DDoS напада уочени су и напади на интернет презентацију РНИДС-а, са адреса 
из Босне и Херцеговине, Турске, Црне горе, Албаније и Косова и Метохије, али су заштитни 
механизми система обезбедили несметан рад веб сервиса. Сви напади су по раније уведеним 
правилима унети у базу инцидената РНИДС ИКТ. 

Унапређење аката о регистрацији 

Током овог квартала нису доношени нови акти који се односе на питање регистрације назива 
домена. Приликом примене важећих Општих услова о регистрацији назива националних интернет 
домена у пракси су уочена одређена решења која су прилично сложена за примену. Канцеларија 
ће даље анализирати ово питање, те ће евентуално израдити и доставити Управном одбору 
предог за одговарајуће измене Општих услова. 

Канцеларија је започела рад на припреми за проширење језичких табела за .RS и .СРБ домене 
чиме би се омогућило коришћење IDN (интернационализованих назива домена) са писмима 
националних мањина у Републици Србији. У вези са тиме саветник директора Мирјана Тасић 
учествује у ICANN пројекту „Root zone LGR project“ и ICANN радној групи „Cross-Community Working 
Group on Use of Country/Territory Names as TLDs“. 

Надзор над применом аката о регистрацији 

У прошлом кварталу Управни одбор је донео Правилник о формирању и раду комисија за 
утврђивање повреда одредби аката о регистрацији назива домена, којим је укинут раније важећи 
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који је уређивао ово питање. Правилник предвиђа могућност да Управни одбор формира ad hoc 
комисију у другом степену, ако сложеност предмета то захтева. 

Комисија за утврђивање повреда одредби аката о регистрацији назива домена у овом периоду је 
дала мишљење у једном предмету по жалби, а у вези кога се води судски спор. Управни одбор је 
усвојио ово мишљење комисије, према ком се коначни исход оставља суду да одреди, а без 
измена мишљења комисије датог у првом степену. Поред овога, дато је мишљење на један нови 
приговор, а на које се подносилац није изјаснио у року који је предвиђен по Правилнику. 

Један овлашћени регистар је имао одређених техничких проблема, услед чега је пропустио да 
обнови назив домена регистранта. Са овим овлашћеним регистром је одржан састанак у РНИДС-у 
на ком је предочио и образложио разлоге услед којих је дошло до пропуста. Према наводима 
овлашћеног регистра, одговорност за техничке проблеме у раду у овом случају је лежала на 
страни треће лица које пружа услуге овом овлашћеном регистру. Уз сво разумевање, РНИДС је 
скренуо пажњу овом овлашћеном регистру да сервиси регистрације морају да буду додатно 
обезбеђени, с обзиром на то да пропусти у овим пословима могу да изазову значајну штету. 

Обављени послови регистрације 

У категорији доменских трансакција, током трећег квартала, обрађено је 138 захтева за промену 
регистранта, од чега је 5 одбијено због неисправности достављене документације. Од укупног 
броја трансфера назива интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра у 
надлежност другог (444), интервенција РНИДС-а била је неопходна у 145 случајева. Обрађено је 53 
захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена и сви су позитивно 
решени. У 26 наврата затражено је сторнирање трансакције регистрације одређеног назива 
интернет домена због грешке учињене приликом регистрације. 

Просечно је дневно одговарано на 6 до 7 телефонских захтева о конкретним доменима или 
процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно примано просечно 
6 захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или фази 
тестирања. 

Решавање спорова у вези назива домена 

У овом периоду решен је један спор пред Комисијом за решавање спорова у вези назива 
националних интернет домена. У питању су називи домена „hagleitner.rs“ i „hagleitner.co.rs“, који су 
били обухваћени једном тужбом. Нису покренути нови поступци. 

Тржиште домена 

Број домена 

У табели су дате статистичке категорије обновљених и нових домена током трећег квартала у 
протекле четири године, као и укупан број домена у зони на крају квартала.  Категорија 
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обновљених домена исказује раст од око 8% у односу на 2013. годину и око 15% у односу на 2012. 
Нови домени у другом кварталу 2014. године се налазе у благом расту од око 0,27% у односу на 
исти период у 2013. години.  

Укупан број домена исказује пад од око 0,5 % (411 домена у апсолутним изразима) у односу на 
други квартал 2014. године. Овај пад је у највећем обиму узрокован променом Општих услова о 
регистрацији назива националних интернет домена у смислу скраћивања рока који корисник има 
за обнову након истека регистрације и статуса који се оваквим доменима додељује . 

Према новим правилима домен престаје да буде доступан корисницима Интернета одмах након 
истека регистрације и остаје у том статусу током комплетног рока предвиђеног за обнову који 
износи 30 дана. За разлику од наведеног, стара правила су налагала да је, након истека 
регистрације, домен 30 дана доступан корисницима Интернета, а затим још 15 дана невидљив на 
Интернету.  

Имајући у виду да категорију укупног броја домена представљају домени који улазе у зонски фајл, 
могуће је пројектовати утицај промене правила на број домена у зони. Пројектовани пад укупног 
броја назива домена у зони услед промене Општих услова износи 392 домена, док се остатак 
може објаснити дневним и сезонским флуктуацијама. Овај пад представља ванредни догађај и не 
представља пад тржишног учешћа националних домена, те ће због њега бити коригован и модел у 
пројекцији будућег броја регистрованих назива домена. 

 

Упоређење са прогнозираним вредностима  

У односу на пројектоване вредности на нивоу квартала, број обновљених назива домена 
премашује песимистичку опцију за око 5%. Број новорегистрованих назива домена исказује 
вредност незнатно испод песимистичке опције (око 5%). Новчана реализација налази се у 
оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким сценариом, приближавајући се 
песимистичкој опцији. Описана кретања приказана су у табели испод. 
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Пројектовани износи броја нових и обновљених .RS назива интернет домена за наредни, четврти 
квартал 2014. године приказани су на сликама испод: 

  

Тржишна сарадња са ОР-овима 

Редовна комуникација са овлашћеним регистрима се одвијала преко посебне дописне листе за 
потребе маркетинга, коришћењем MailChimp сервиса. Током трећег квартала је послато укупно 7 
обавештења са информацијама о предстојећим CENTR радионицама и њиховим месечним 
билтенима, попустима за Webiz едукацију, ранг листама ОР-ова за претходни месец и РНИДС 
Вестима.  

Дана 7. јула је свим ОР-овима послат упитник у вези са услугама које пружају својим 
корисницима, као и информацијама у складу са Општим условима о раду овлашћених регистара. 
Одговоре је послао 21 ОР, још 11 је телефоном потврдило да ће послати, док са 5 ОР-ова није било 
могуће остварити никакву комуникацију. Анализа MailChimp статистике показује да у просеку 30% 
прималаца отвори све поруке које им шаљемо, али повратне информације најчешће изостају, 
осим у случају кад су изричито тражене или када е-порука прати телефонски позив.  

Поводом Споразума о сарадњи између ЕУнета и Народне библиотеке Србије, 10. јула је одржана 
конференција за медије на којој су присуствовали Предраг Милићевић и Јелена Ожеговић. Овом 
приликом је договорен састанак са Сањом Ракић, менаџерком за маркетинг и продају хостинга у 
ЕУнету, у вези са унапређењем сарадње РНИДС-а и ЕУнета. Састанак је одржан 5. августа, очекује 
се појачана активност ЕУнета на понуди услуга хостинга на националним доменима. 

У августу је свим маркетинг контактима ОР-ова послат допис у вези 15th CENTR Marketing скупа 
и, уједно, позив да се јаве РНИДС-у ако би желели да на том скупу представе неке своје 
маркетиншке активности. 

Одржан је састанак са Жарком Поповићем, власником ОР-а YellowPages, у вези са унапређењем 
сарадње, на коме је учествовао и директор РНИДС. Разговарало се о идеји да се корисницима 
њиховог сајта понуди да узму свој домен који би, за почетак, био преусмерен на њихову страницу 
на сајту YellowPages, са опцијом да им се на том домену касније подигне и лични микросајт који 
би у ствари била стандардна страница са сајта само на посебном домену. На тај начин би 
посетиоци YellowPages сајта те микросајтове видели као странице на главном сајту, а корисници 
тих микросајтова би имали свој сајт, на свом домену. 
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Едукативно-промотивне кампање 

Јунска кампања „Шта све можеш са својим доменом...“ настављена је у септембру кроз различите 
канале комуникације како би на најбољи начин пренела поруку свим циљаним јавностима. 
Садржаји domen.rs сајта су промовисани и током јула и августа, али кроз редовне активности на 
друштвеним мрежама. Више детаља о посећености domen.rs сајта у претходном кварталу налази 
се у табели испод: 

domen.rs Јул Август Септембар УКУПНО/Просек 

Број посета 1.836 758 25.477 28.071 

Број појединачних 
посетилаца 1.322 582 21.210 23.114 

Просечно трајање посете 0:01:16 0:01:50 0:00:41 0:00:45 

Конверзије 190 155 1.600 1.945 

Оствареност конверзија 10,35% 20,45% 6,28% 6,93% 

Bounce rate 72,49% 57,92% 79,75% 78,69% 

Висока посећеност у септембру резултат је промотивних активности које су обухватале: 
пласирање огласа у штампаним медијима (Бизнис и финансије, PC Press, Tech Lifestyle, Интернет 
огледало, Економетар и Instore), оглашавање кроз Google АdWords платформу и Google paid 
search, Етаргет, Facebook и банер на Yellow Pages веб сајту. Неплаћена промоција је настављена и 
на осталим РНИДС-овим страницама и профилима (Twitter, Google+ и LinkedIn). 

Током кампање је реализовано 1.600, од укупно 1.945 постигнутих циљева односно жељених 
кликова на domen.rs. Од тога је било 1097 одлазака на WHOIS сервис - као показатељ да је 
посетилац разумео садржај и био подстакнут да провери доступност жељеног назива домена и 
848 одлазака на листу овлашћених регистара - као показатељ да је посетилац био заинтересован 
да провери цену или услове регистрације жељеног назива домена.  

Анализа демографских показатеља показује да већину посетилаца domen.rs сајта чине мушкарци 
(око 70%). Старосне групе посетилаца крећу се од 18-65 година од чега су око 40% посетилаца 
старости између 35-44 године.  

У циљу шире промоције РНИДС-ових активности одржан је састанак са представником агенције 
Httpool, на коме су разматране опције рекламирања на Твитеру, што је до скоро било недоступно 
у Србији. 

Интернет присуство РНИДС-а 

Током јула одржан је састанак са Иваном Речевићем (HUGE Media) на тему анализе података 
посете domen.rs сајта, као и тумачења одређених скупова података из Google Analytics-а уопште.  

Током септембра су интензивиране активности на изради и дизајну новог веб сајта организације 
(корпоративни рнидс.срб/rnids.rs). Одржан је уводни састанак са одабраним понуђачем (Мрежни 
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системи), достављено је више верзија иницијалног дизајна насловне стране и неколико 
унутрашњих страна и одржан шири састанак на ту тему. Такође, сачињена је категоризација свих 
докумената организације за нову секцију сајта која ће се звати ”Регистар аката”. 

Интензивиране су и активности на изради и дизајну новог ДИДС сајта. Са представницима 
агенције NbgTeam је одржан састанак, на коме су дефинисане неке од функционалности сајта и 
измене у предложеном дизајну. 

Започет је и рад на осмишљавању техничких функционалности и дизајну Фејсбук апликације и 
микросајта за такмичење „Смисли домен“ које ће се реализовати у новембру. С тим у вези је 
одржано више састанака са представницима агенције Homepage. 

У овом месецу започет је и рад на дизајну и креирању нове WHOIS странице и изборника ОР-ова 
који ће се бити постављени на domen.rs веб сајт ради олакшавања проналажења података о 
домену и могућности увида потенцијалних регистраната у понуду ОР-ова. 

Завршен је рад на „Малом речнику интернет појмова“. Речник је постављен на сајт domen.rs, док 
су краћа вест о речнику, и сам речник, постављени и на rnids.rs сајт. О речнику су обавештене све 
интерне јавности. Речник је наишао на одличан пријем и интензивно је дељен на друштвеним 
мрежама. Овај пројекат још једном показује важност едукације о Интернету и доменима, те 
РНИДС планира на настави са сличним издањима и убудуће.  

У оквиру редовних активности, на РНИДС-овом веб сајту објављиване су најаве, вести и позиви на 
јавне конкурсе као што су месечни календари ИТ догађаја, позиви за учешће у јавним конкурсима, 
најаве догађаја и вести. Креиране су "РНИДС Вести" број 20 и постављене на сајт организације, 
као и вест о објави.  

У претходном кварталу rnids.rs сајт је имао око 80.000 прегледаних страница од којих је WHOIS 
сервис забележио око 24.000. Поред насловне и WHOIS-а, највише прегледа бележе и странице: 
„Регистрација домена“ и списак овлашћених регистара.  

Табела испод садржи информације о посећености rnids.rs сајта у претходном кварталу: 

rnids.rs Јул Август Септембар УКУПНО/Просек 

Број посета 8.448 7.540 10.739 26.727 

Број појединачних 
посетилаца 5.664 4.945 7.378 16.903 

Просечно трајање посете 0:02:33 0:02:43 0:02:46 0:02:41 

Bounce rate 40,65% 36,19% 38,32% 38,46% 

Кампања „Шта све можеш са својим доменом...“ је заузела кључно место у комуникацији на 
друштвеним мрежама, али је, у складу са досадашњом праксом, била употпуњена и дневним 
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дељењем занимљивог садржаја на теме технологије, веб дизајна, интернет маркетинга, бизниса и 
сл. Детаљан преглед статистика на друштвеним мрежама се налази у табели испод: 

    Јул Август Септембар Укупно 

Број 
фанова/пратилаца 

TW 1.754 1.773 1.811 1.811 

FB 3.717 3.725 5.958 5.958 

Импресије 
TW 74.800 38.500 67.500  180.800 

FB 6.187.459 836.163 32.647.529  39.671.151 

Број 
постова/твитова 

TW 799 183 517 1553 

FB 47 44 53 144 

Укупне 
интеракције 

TW 390 138 381  909 

FB 340 107 2.082  2.529 

Klout Score  58 55 60 

Као што се из табеле може видети, највећи раст пратилаца на обе друштвене мреже забележен је 
у септембру када је спровођена кампања. Велики пораст броја фанова на Фејсбуку је постигнут 
захваљујући рекламирању, док број пратилаца на Твитеру расте у просеку за 28 нових на 
месечном нивоу. Информације о импресијама показују колико је пута садржај са РНИДС-ових 
профила виђен на мрежама. Број приказа се у овом случају такође повећава у септембру као 
резултат кампање. Начин на који су људи реаговали на садржаје који су дељени види се из броја 
укупних интеракција (FB: Likes, Shares, Comments; TW: Retweets, Replies, Favorites, Mentions).  

На самом крају дат је Klout збир – као општа оцена популарности РНИДС-ових Facebook и Twitter 
профила на Интернету са klout.com.  

Током јула је ажуриран сајт www.teslinavizijainterneta.rs. 

Током сва три месеца у овом кварталу су одржани састанци са Драганом Варагићем, експертом 
за интернет маркетинг, у циљу његовог укључивања у даљи развој пројекта који треба да 
дефинише садржаје, њихово креирање, селекцију и промоцију преко будуће верзије сајта 
domen.rs, која је у припреми. 

Анализе тржишта домена 

На састанку у агенцији MASMI, током августа, са представницима агенције разговарано је o 
истраживању тржишта и будућој сарадњи. У септембру је договор финализован и истраживање 
стручне јавности договорено за октобар. 

Током септембра је сарадница за маркетинг и комуникације спровела истраживање о интернет 
присуству 150 предузећа са највећом нето добити у 2013. години. Истраживање указује да 121 
предузеће (80.6%) има регистрован .RS домен. Од тог броја, 99 фирми има сопствени сајт на .RS  

https://klout.com/home
http://www.teslinavizijainterneta.rs/
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домену, 16 домена је преусмерено углавном на сродне .COM домене. а 6 назива домена је 
паркирано. Ако се у обзир узме првих 100 предузећа, слика је нешто боља, јер 84 предузећа има 
регистрован .RS домен, што чини 84%. Од тог броја, на 67 домена је сајт, 12 домена је преусмерено 
на сродне (најчешће) .COM домене, а 5 домена је паркирано. 

Општи закључак је да су фирме у Србији генерално свесне важности .RS домена, али углавном 
региструју домене са називима својих фирми, док слабо штите своје брендове и производе. 
Знатан број широко познатих брендова и даље није заштићен одговарајућим називом домена 
(Смоки, Руменко, Тоблероне, Cocta, Негро итд.). 

— 

Крајем септембра месеца координатор регистрације назива домена и послова аналитике је 
започео израду упоредног прегледа тржишта назива националних интернет домена у земљама 
Централне и Источне Европе. Ова анализа обухвата 15 земаља са циљем да прикаже стање на 
тржишту, трендове раста и евентуалне зависности доменског тржишта од макроекономских и 
социјалних фактора. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У трећем кварталу је забележено укупно 45 објава – 17 у штампаним медијима, 25 на Интернету и 
три ТВ објаве. Објаве су покривале углавном кампању „Шта све можеш са својим доменом...“ и 
вести о Пејпалу у којима се појављивао саветник за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом. 

Медијска анализа показује да је 30 различитих медија писало о РНИДС-у – 11 штампаних медија, 
две телевизијске станице и 17 интернет портала. У штампаним медијима забележено је укупно 16 
објава, у телевизијским емисијама три објаве, а  на интернет порталима укупно 25 објава: 

 

На основу анализе објава које је обухватио електронски клипинг, највећи број објава забележен је 
у септембру, што је последица кампање „Шта све можеш са својим доменом...“, као и вести о 
Пејпалу у којима се помињао РНИДС. 

Медијска анализа показује да су све медијске објаве (100%) биле планиране, док се у 64% објава 
РНИДС појављивао као примарна тема. 
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У трећем кварталу 2014. забележен је пад од 69,2% у поређењу са другим кварталом 2014. године, 
као и пад  од 61,1% у односу на исти квартал 2013. године. То је, између осталог, последица 
прекида сарадње са PR агенцијом, до ког је дошло услед реализације конкурса за квалификоване 
добављаче. Највећи број објава забележен је на интернет порталима у односу на друге медије и 
он износи 57% свих објава, али највећа вредност објава забележена је у електронским медијима, 
међу којима се истичу медији са националном покривеношћу (Прва српска ТВ и РТС 2).  

   

   

Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима.  
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Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије) је достављена Управном одбору 
РНИДС-а. 

На порталу Маркетинг мрежа, објављени су текстови „Спамери – најнижи облик живота на 
Интернету!“, „Интернет презентација као прва ставка успешне комуникационе стратегије“ и 
„Електронска трговина није будућност, већ садашњост!“ за које су свој допринос дали Предраг 
Милићевић и Слободан Марковић, као и други сарадници РНИДС-а. 

Од ауторских текстова, током квартала објављени су „(Не)прилике дигиталног пословања“ у 
Интернет огледалу и „Породичне фирме и Интернет из угла Гугла“ у билтену „Породичне фирме“. 
Аутор другог текста је Предраг Милићевић, руководилац сектора за развој пословања и 
маркетинг. Слободан Марковић, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, објавио је текст о интернету и медијима у часопису „Линк”. Такође, током августа 
учествовао је у емисији „Дигиталне иконе” на Радио Београду, која је била посвећена садашњем и 
будућем правном оквиру за електронске комуникације у Србији. 

На Првој српској ТВ два пута је ишао прилог о обележавању Дана науке у Србији, поводом кога је 
Центар за промоцију науке, у сарадњи са РНИДС-ом, организовао изложбу “Теслина визија 
интернета”. На РТС 2, у емисији „еТВ“, поново је емитован прилог који промовише ову кампању. 
Текст о кампањи је објављен у часописима PC Press, InStore, Tech Lifestyle, Интернет огледало, 
Бизнис и финансије и Магазину Бизнис, док је у Просветном прегледу објављена најава скупа 
„Интернет безбедност 3 у 1“. 

Међународна сарадња 

Службена путовања 

У трећем кварталу 2014. представници РНИДС учествовали су на више скупова. Канцеларија је 
извршила су резервацију и набавке авионских карата, хотелског смештаја и путног осигурања. 
Сва путовања су приказана у следећем табеларном прегледу: 

Датум 
одржавања Скуп/Организација Место Делегирани учесник Датум 

путовања 

28.7. C.O.D.E. Ниш 

Александар 
Костадиновић 

28.7. 

Јелена Ожеговић 

3.9. Семинар - Усклађивање 
са Законом о раду 

Нови Сад Дејан Ђукић 3.9. 

8 - 11.9. CENTR Legal IGOV Осло Дејан Ђукић 7 – 12.9. 
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9 – 12.9. 

International conference 
for ccTLD registries and 
registrars of CIS, Central 
and Eastern Europe 

Баку Душан Стојичевић 9 – 12.9. 

18.9. CENTR Admin Талин 
Стефан Ковач 

17 - 19.9. 
Владимир Алексић 

30.9 - 2.10. CENTR GA Брисел 

Данко Јевтовић 

30.9 - 2.10. 

Војислав Родић 

Кратки извештаји са службених путовања Канцеларије 

Извештај са 52. редовне скупштине удружења европских регистара CENTR, одржане од 30. 
септембра до 2. октобра, а на којој је учествовао директор као део делегације РНИДС-а, 
достављен је Управном одбору, а шеф делегације, Војислав Родић, доставио је извештај 
делегације који је упућен Конференцији суоснивача. 

— 

Од 8. до 11. Септембра, руководилац Сектора за опште и правне послове је учествовао на два 
скупа, IGOV2 и CENTR Legal and Regulatory workshop, која су, један за другим, одржана у Ослу, 
Норвешка. 

Тема скупа IGOV2 је била „Управљање системом интернет домена и будућност Интернета са 
аспекта правних, економских и политичких изазова.“ Највећи део предавача су били 
универзитетски професори, па су и предавања имала ex cathedra карактер. Овај пројекат је имао 
за циљ да проучи правне аспекте управљања системом интернет домена, са нагласком на 
уговорни карактер. Истраживањем је обухваћен и програм нових генеричких домена највишег 
нивоа, а чији број константно расте и проблем заштите интелектуалне својине се вишеструко 
укрупњава. Програми, као што су „Trademark Clearinghouse“ и „Uniform Rapid Suspension System“, 
немају капацитет да реше ово питање у потпуности. Поред тога, стварају не мали и додатни 
трошак на страни титулара права интелектуалне својине и ангажовање додатних ресурса. 
Значајан део истраживања се бавио уговорном структуром система управљања називима 
домена. Од тога, један део је имао за предмет анализу функционисања уговорних односа кроз 
призму различитих јурисдикција. Академски приступ захтева знатно више времена и детаља при 
анализи, па из тог разлога овај пројекат није обухватио IANA транзицију, која се касно десила да 
би била обухваћена овим пројектом, како је објаснио у вези тога, један од предавача на скупу.  

Legal and Regulatory workshop је овог пута имао једну тему, која је на неки начин издвојена од 
осталих, а коју је претходно пратила и дискусија на дописној листи. На ту тему, презентацију је 
одржао гост скупа, Prof. dr Patrick Van Eecke, професор Правног факултета у Антверпену, а бави се 
питањем регистра као посредника у интернет саобраћају. Сви регистри се, барем повремено, 
сусрећу са захтевима за брисање назива домена или за достављањем података о регистранту 
чији домен врши повреду права трећих. Нису ретке ситуације и да регистри буду тужени у таквим 
ситуацијама. О  поступању појединачних регистара вођена је активна дискусија, а закључено је да 
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се пракса међу регистрима доста разликује. Можда једини који на националном нивоу имају јасно 
уређено ово питање су Холанђани, који имају успостављене Notice and Takedown процедуре. Уочи 
овог скупа је потврђено да ће се у септембру 2015. године, CENTR Legal and Regulatory workshop 
одржати у Београду, о чему је више пута разговарано са CENTR. 

— 

Почетком септембра координатор регистрације назива домена и послова аналитике је 
учествовао на 33. CENTR Admin Workshop-у организованом у Талину, Естонија. У тематској целини 
посвећеној функционалности закључавања домена, одржао је презентацију на тему закључавања 
домена у .RS и .СРБ доменском простору. У оквиру презентације представљени су начин 
функционисања и процедуре везане за функционалност закључавања .RS и .СРБ домена, као и 
статистички трендови коришћења ове функционалности, од увођења до данас. Посебан фокус 
стављен је на анализу назива домена који су погођени инцидентом с краја 2012. године. На крају , 
изложени су и планови примене функционалности закључавања домена у новом софтверу. 

Организација међународних скупова  

Настављене су припреме за 15. CENTR маркетинг скуп, постигнут је завршни договор са Београд 
Арт хотелом, као и са хотелима Москва и Square Nine. Одржавана је редовна комуникација са 
координатором скупа и екипом за подршку из CENTR-а, током које су дефинисани иницијални 
нацрт програма, као и учесници који ће држати презентације. 

Остало 

Током jула РНИДС је учествовао у анкети CENTR на тему oдноса националних регистара и 
државних органа. 

CENTR и ICANN ccNSO обавештени су о промени назива организације на енглеском језику, а овај 
податак ажуриран је и у бази података IANA. 

Са представницима ICANN-a, размотрена су питања плаћања годишњег доприноса 
функционисању ICANN-a у складу са новим смерницама ccNSO, као и услови за проширење 
језичке табеле IDN ccTLD-а, добијеног у оквиру тзв. Fast Track процеса. 

По договору са овогодишњег скупа CENTR Jamboree, колеге из хрватског регистра (CARNet) су 
формирали регионалну дописну листу, која за основну сврху има размену искустава и праксе из 
послова регистрације домена. Започети су договори о реализацији регионалног састанка 
регистара домена и CERT-ова, који треба да се одржи у Хрватској током октобра. 

На иницијативу РНИДС-а, током септембра спроведена је анкета чланица CENTR о праксама 
поступања са подацима о личности у Европи и свету. У анкети је учествовало 25 националних 
регистара интернет домена, а Канцеларија РНИДС је припремила анализу анкете. 
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Пословање Канцеларије 

Увођење стандарда у пословање 

Током августа и септембра, сви сектори су били ангажовани на формирању новог 
Организационог оквира РНИДС-а, о коме је више речено у уводу овог извештаја, а чија радна 
верзија се налази у прилогу. Овај оквир направљен је након опсежне анализе свих процеса и 
пројеката на којима се ради у Фондацији, усвојених оперативних планова, нацрта нове Стратегије 
и анализе организационих оквира сродних организација у Европи и свету. 

У контексту новог Организационог оквира, Канцеларија припрема и нову структуру извештаја о 
раду и нови концепт и структуру израде финансијског плана. Један од циљева је да се омогући 
лакша идентификација кључних индикатора перформанси (KPI) и њихово праћење. Иначе, сам 
Организациони оквир представља својеврсни акциони план за спровођење будуће стратегије 
РНИДС коју доноси Управни одбор. 

— 

И током овог квартала значајна пажња посвећена је даљем раду на припреми потребне 
документације  за набавку и увођење система за управљање документима (DMS) и пратећих 
функционалности (управљање пројектима, help desk, service desk, CRM, финансије итд). Са 
изабраним консултантом интензивиран је рад на анализи пословних процеса, који је у обзир узео 
и предложену радну верзије Стратегије фондације, као и претходно поменути нови Организациони 
оквир. 

У овом периоду настао је и додатни документ под називом „Анализа потреба и могућих 
софтверских решења“, чиме је, након иницијалног снимања пословних процеса, отпочела наредна 
фаза у увођењу DMS-a. 

Током квартала настављен је рад на примени графичких стандарда на различите корпоративне и 
промотивне материјале. Дизајниран је стандардни изглед за бројне документе, за PowerPoint 
презентације, налепница са доменским брендовима, а настављен је рад на дизајну потписа за е-
поруке. Значајно време је  посвећено стандардизацији изгледа докумената и стилова у оквиру 
допуне књиге графичких стандарда. 

Примена ИКТ у пословању 

У циљу обезбеђења одговарајућег окружења за унапређење пословних активности РНИДС-а, са 
Орион телекомом је постигнут договор за повећање интернет протока у Канцеларији. Уместо 
досадашњих 10/10 Mb/ѕ проток је повећан на 30/30 Mb/ѕ чиме су обезбеђени почетни услови за 
аутоматизацију пословних процеса у Канцеларији. 

Ангажман професионалних услуга 

Осим рачуноводствених и ревизорских услуга, у овом периоду су ангажовани преводиоци, a било 
је потреба и за адвокатским услугама. Преводиоци су ангажовани за потребе превођења РНИДС 
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Вести, као и најаве за скуп „Интернет безбедност 3 у 1”. Адвокат је раније ангажован за потребе 
коначног уписивања проширеног и обједињеног пословног простора у катастар непокретности. 
Поред тога адвокат заступа РНИДС пред Привредним судом у Београду у вези спора око домена 
vivio.rs. 

Правни послови 

Након ступања на снагу измена Закона о раду, извршена су потребна усклађивања интерних 
аката фондације. Донет је нови Правилник о раду и анексирани су уговори о раду свих запослених 
у РНИДС-у. У вези с тим, руководилац Сектора општих и правних послова је присуствовао 
семинару „Усклађивање са Законом о изменама и допунама Закона о раду“ у организацији 
компаније Параграф. Поред тога, током овог квартала издато је више решења о коришћењу 
годишњих одмора, обзиром да се ради о сезони када се највише користе годишњи одмори.  

У сарадњи са саветником директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, започет је 
поступак ажурирања података о збиркама личних података које поседује РНИДС, који се води у 
регистру Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. У питању 
су подаци о контактима за регистроване називе домена, као и подаци о запосленим и 
ангажованим лицима. Ажурирање се огледа у прецизирању врсте, намене прикупљања и начина 
обраде података о личности, које РНИДС прикупља сагласно важећим Општим условима о 
регистрацији домена, као и у раздвајању ове збирке података од збирке ангажованих и 
запослених лица (обзиром да је основ прикупљања ових података различит). У сврху реализације 
ажурирања збирке, са представницима службе Повереника је одржан састанак, на ком су 
представљени резултати анализе о руковању подацима о личности код других ccTLD регистара. 

Руководилац Сектора за опште и правне послове је са адвокатском канцеларијом „Стојковић-
Прекајски“ усагласио став РНИДС-а у вези са спором око назива домена vivio.rs, у коме је РНИДС 
странка у спору у својству друготуженог. Сва рочишта, која су била заказана у овом предмету 
током овог квартала, на крају су одложена. 

Обављана је редовна комуникација у вези са правним питањима која регистранти, овлашћени 
регистри и трећа лица упућују РНИДС-у. Овлашћеном регистру „Плус хостинг“ дато је мишљење у 
погледу опомене пред тужбу коју су примили, а која се односила на објављен садржај на 
националном интернет домену.   

Сектор за правне и опште послове је уобичајено пружио подршку у раду комисије за избор 
квалификованих понуђача услуга маркетинга и PR-а, као и комисије за набавку софтвера за 
регистрацију назива домена. Такође, обрађен је већи број уговора. Обављане су и друге редовне 
активности, како у погледу израде одлука и других аката, тако и анализе и израде разних уговора 
које закључује РНИДС. 

У склопу праћења прописа из области од значаја за РНИДС, саветник директора за ИКТ политике 
и односе са интернет заједницом обавио је анализу нацрта новог Закона о заштити података о 
личности и пакета нових медијских закона, са становишта будућег пословања и евентуалних 
нових законских обавеза РНИДС-а. 

— 

Током квартала направљена је ревизија домена који су резервисани и регистровани за потребе 
РНИДС-а и успостављена нова формална процедура за регистрацију таквих домена. 
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Такође, током квартала израђен је списак свих обавеза које овлашћени регистри имају према 
различитим документима (уговори, општи услови, технички и административни услови). Овај 
документ послужиће као основ за ревидирање аката о раду овлашћених регистара, као и увођење 
система за проверу испуњености уговорних обавеза од стране овлашћених регистара (contractual 
compliance). 

Рачуноводство и ревизија 

Што се ревизије тиче, овај период је обележен оперативним радом, коначним извештајем 
независне (екстерне) ревизије, као и припремом за проверу од стране интерне ревизије. 

Као и увек када се у рад уводи нова независна ревизорска кућа (Станишић ревизија), акценат је на 
почетку у објашњавању самог пословања, циљева, задатака, историје саме организације. Сам 
термин рада је представљао изазов имајући у виду сезону годишњих одмора, али су на крају сви 
послови успешно комплетирани у складу са уговореним роковима и према договору. Тако је и 
овога пута био случај са представницима Станишић ревизије. Након обострано професионалног  
и конструктивног приступа, али и значајног ангажовања, прешло се на сам процес ревизије 
финансијских извештаја РНИДС-а за 2013. годину.  

Ревизорски тим био је у посети књиговодственој агенцији која обавља ове послове за потребе 
РНИДС-а, у периоду 22 - 24. 7. 2014. године. Пре тога су снабдевени свом потребном 
документацијом, по захтеву, како би могли несметано да отпочну рад на терену. Након тога је 
неколико дана протекло у достављању накнадно тражене документације. Коначни нацрт 
извештаја је стигао 9. 9. 2014. године и након читања и прихватања од стране представника 
Канцеларије, коначни штампани извештај је заведен у РНИДС-у 22. 9. 2014. године, након чега је 
директор проследио извештај Управном одбору.  

Битно је истаћи да је мишљење независног ревизора позитивно тј. указује да се финансијски 
извештаји РНИДС-а приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 
финансијски положај Фондације на дан 31. 12. 2013. године, као и резултате пословања за 2013. 
годину, у складу са важећим рачуноводственим прописима. 

Што се тиче интерне ревизије, договорено је, у сарадњи са УО, да се акценат на праћењу рада 
Канцеларије и Фондације у целини прво стави на период 1. 10. 2013 - 31. 12. 2013. године, како би 
се тако у потпуности испратила 2013. година, а да се након тога пређе на контролу периода 
1. 1 .2014 - 30. 6. 2014. године. 

Почетак рада интерне ревизије је договорен за другу недељу октобра и, у тренутку писања овог 
извештаја, представници куће „Moore and Stephens revizija“ већ обављају свој посао  у 
просторијама РНИДС-а. 

Током овог квартала, сви рачуноводствени послови обављани су редовно и несметано, без 
обзира на повећан обим посла услед поменутих ревизија. 

Финансије 

Акценат у месецу августу је био на изради предлога ребаланса Финансијског плана за 2014. 
годину. Предлог је израђен на бази досадашње реализације, очекивања до краја године, као и 
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важећим Планом и програмом рада УО. Предлог је прихваћен од стране УО и усвојен на седници 
од 28. 8. 2014. године.  

Руководилац Сектора за финансије је заједно са директором пратио промене на финансијским 
тржиштима и управљао средствима РНИДС-а, пратећи смернице добијене од Управног одбора. 

Набавке 

Што се тиче процеса набавки, кључна активност у трећем кварталу 2014. године био је  избор 
квалификованих добављача за потребе маркетинга и PR-а. Јавни позив је расписан 7. 7. 2014, а 
рок за пријаву понуда био је 14. 8. 2014. Конкурсну документацију су преузела 33 потенцијална 
понуђача, а своје понуде је доставило 12 понуђача. По истеку рока из јавног позива, Комисија за 
избор најбољег понуђача, формирана одлуком директора, приступила је анализи достављених 
понуда. Два понуђача нису испунила услове тражене општим делом конкурсне документације 
(један није доставио комерцијални део понуде, а други није доставио финансијске извештаје), због 
чега су њихове понуде искључене из даљег разматрања. 

Комисија је 20. 8. 2014. у просторијама РНИДС-а одржала завршни састанак, на коме је обавила 
коначно оцењивање и рангирање понуда. При оцењивању достављених понуда, Комисија се 
руководила критеријумима утврђеним јавним позивом. Основни критеријуми су били: квалитет 
референци, као и квалитет и искуство чланова тима у областима референтним за сарадњу са 
РНИДС-ом. На основу анализе, 10 достављених пријава су испуниле све тражене услове и, након 
збрајања додељених поена по задатим критеријумима, Комисија је једногласно донела одлуку да 
су најпотпуније и најквалитетније понуде дале агенције: АгитПРОП, Блинк, IT TV продукција, SVA и 
Communis. Комисија је дала препоруку директору да са овим понуђачима закључи уговоре о 
стицању статуса квалификованих добављача (што је директор касније и учинио). 

— 

Што се тиче других набавки, од основних средстава је набављено шест монитора за потребе 
запослених у Канцеларији. Ова набавка је јавно објављена на веб сајту РНИДС-а. 

У овом кварталу је покренута и набавка за услуге веб хостинга из облака, односно најам две 
редундантне виртуелне машине. Ова набавка је јавно објављена на сајту и изазвала је велику 
пажњу потенцијални добављача. Набавка је покренута као би се могао завршити процес 
издвајања јавних веб сајтова РНИДС-а од инфраструктуре коју РНИДС користи за регистрацију 
назива домена и пружање DNS услуга. 

Током овог квартала продужене су Мајкрософт и VMware лиценце, у складу са постојећим 
уговорима. 

На послетку, спроведене су две набавке услуга интернет оглашавања. 

Такође, извршена су плаћања по коначним извештајима који су достављени за две раније 
спроведене набавке: анализа увођења стандарда DNSSEC и анализа могућности употребе IDN-а. 
Остала плаћања су вршена на бази раније закључених уговора, а у вези са редовним пословањем 
Канцеларије, службеним путовањима и сл. У склопу редовних активности извршене су месечне 
набавке за потребе репрезентације и функционисања Канцеларије. 
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Редовни и општи послови 

Од редовних послова обављан је пријем и завођење пристигле документације, припрема одлука и 
дописа, припрема документације за плаћање, архивирање, пословна комуникација, пријем 
странака, разврставање, оверавање и припрема интерне поште, слање по куриру. 

Током квартала издато је 216 протокола за разна плаћања. За потребе електронске базе, 
припремљене су резервне копије регистратора из сектора за опште и правне послове, ради 
скенирања и архивирања. 
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Подршка раду фондације 

Јавност рада 

Током квартала на сајт су редовно постављани записници и одлуке са одржаних седница 
Управног одбора. Такође, постављени су извештаји радних група за развој пословања и IPv6. 

Припремљена је и објављена на сајту пречишћена верзија Правилника о решавању спорова 
поводом регистрације домена. 

Подршка органима и телима фондације 

Током периода извештавања одржано је шест седница Управног одбора, од чега је једна била 
електронска. 

Управном одбору је редовно пружана подршка која се састојала у припреми предлога аката, 
постављању електронских седница и изради извештаја о гласању, учешћа у раду на седници и 
давања потребних правних савета током рада, изради записника са седница и изради коначних 
аката који су усвајани на седницама. 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом учествовао је у ad hoc 
радној групи Управног одбора за израду правила о електронским седницама. 

Рад са суоснивачима и ширење чланства 

Током августа организован је састанак са представницом компаније Теленор, Соњом Лукић, 
поводом будуће сарадње и могућности да Теленор постане суоснивач Фондације. Настављени су 
и други редовни контакти са организацијама којима чланство у РНИДС може бити од интереса. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

На почетку квартала, у Бриселу је одржан билатерални скрининг за поглавље 10 – информационо 
друштво и медији – у склопу приступања Србије ЕУ. Током овог догађаја представници 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација представили су рад РНИДС-а и презентацију 
коју смо припремили о функционисању интернет домена у Србији. 

Саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом обавио је током јула неформалне 
консултације и послао корисне документе колегама из Министарства правде и Министарства 
финансија, на тему размене података између државних институција (G2G сервиси) и употребе 
електронских рачуна. 

Током августа, организован је састанак председника Управног одбора и директора РНИДС са 
Душаном Стојановићем, директором Дирекције за е-управу. На састанку је било речи о 
модалитетима будуће сарадње РНИДС-а и Дирекције и договорено закључивање споразума о 
сарадњи. 

Саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом присуствовао је почетком септембра 
скупу у Влади Србије, на коме су разматрани резултати билатералног скрининга за поглавље 10 – 
информационо друштво и медији. Такође, одржао је неформални састанак са представницима 
Регулаторне агенције за електронске комуникације на тему актуелних дешавања у области 
електронских комуникација. 

За потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација сачињене су информације о 
именовању представника Србије у ICANN GAC и конференцији ITU Plenipot ’14. 

Односи са интернет заједницом 

Радна група за IPv6 завршила је свој рад у августу месецу и предала коначни извештај Управном 
одбору 1. 9. 2014. Управни одбор разматрао је овај извештај и усвојио га, заједно са препорукама 
за пружање даље подршке РНИДС-а процесу преласка на IPv6 у Србији. 

Канцеларија је сачинила иницијални списак корака за оснивање Security and Incident Response 
тима за подручје националних интернет домена (RNIDS-SIRT). Овај документ биће размотрен од 
стране Управног одбора током новембра. 

Дана 28. 7. 2014, на Међународном летњем кампу C.O.D.E. у Нишу, под покровитељством РНИДС-
а, одржана је радионица током које је међународна група студената развијала мобилну WHOIS 
апликацију која подржава и наше националне домене. Након уводних предавања о РНИДС-у и 
WHOIS сервису, 40 студената је, подељено у 7 група, започело рад на развијању апликације, да би 
је, након једнодневног рада, две групе успешно развиле. Рад на корисничком интерфејсу и даља 
унапређења настављена су и током септембра да би у наредном кварталу апликација могла бити 
доступна свим заинтересованим корисницима Интернета. 

У септембру је дефинисан нови предлог 4ПИ пројекта, као и одговарајући временски оквир за 
његову реализацију. Оба документа су достављена на разматрање Управном одбору РНИДС-а. 
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Током августа и септембра је договорен наставак успешне сарадње са Владимиром Ковачем и 
агенцијом Creative Media Art у вези са организовањем Webiz пословне едукације у Суботици. Овај 
скуп ће бити одржан у новембру, а на њему ће Предраг Милићевић, руководилац Сектора за 
развој пословања и маркетинг, имати предавање о улози интернет домена у брендирању. 

У септембру су отпочеле припреме за организацију скупа о интернет безбедности, која ће бити 
одржана у склопу обележавања европског месеца сајбер безбедности (European Cyber Security 
Month), под покровитељством Европске агенције за мрежну и информациону безбедност (ENISA). 
Скуп ће бити одржан 29. октобра, под називом „Интернет безбедност 3 у 1”, модератор ће бити 
Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, а скупу ће 
присуствовати и гошћа из словеначког CERT-a, Јасмина Мешић, која ће имати уводно излагање. 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом учествовао је, током 
септембра месеца, на панел дискусији о слободи изражавања на Интернету, у организацији 
European Digital Rights Initiative (EDRI), као и на панел дискусији „The Essential Need to Cooperate - 
Multi-stakeholders, National and/or Regional Cooperation for Cyber Security” у оквиру конференције 
Belgrade Security Forum 2014. 

Програми едукације 

Са Правним факултетом Универзитета у Београду договорена је подршка штампању монографије 
проф. др Душана Поповића под називом „Регистрација назива интернет домена и право жига“ у 
тиражу од 300 примерака. 

Такође, отпочела је израда практичних препорука за подешавање DNS сервера, чиме ће на једном 
месту бити обједињена најбоља пракса на ову тему. 
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Финансијски извештаји 

Периодични извештај до краја квартала 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. 1. - 30. 9. 2014, 
у поређењу са истим периодом 2013) као и биланс стања (на дан 30. 9. 2014. у поређењу са 
стањем на дан 31. 12. 2013) те пратећи показатељи пословања у посматраном временском 
оквиру. 

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

 Q3 2013. или 31. 12. 2013. Q3. 2014 или 31. 12. 2013. % 

Пословни приходи 67.897 72.411 6,6% 

ЕБИТДА 21.976 16.719 -23,9% 

ЕБИТДА маржа 32,4% 23,1% -28,7% 

Нето резултат 16.423 12.117 -26,2% 

Актива 119.524 131.419 10,0% 

Капитал 66.115 77.976 17,9% 

Нето дуг -2.928 -25.500 770,9% 

Нето дуг / ЕБИТДА -0,1 -1,5 1044,7% 

Биланс успеха: 

  Q3 2013. Q3 2014. 

Пословни приходи 67.897 72.411 

Приходи од продаје 67.376 71.874 

Остали пословни приходи 521 537 

Пословни расходи 45.921 55.692 

Трошкови материјала 363 690 

Трошкови зарада и накнада зарада 30.574 37.915 

Остали пословни расходи 14.984 17.087 
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  Q3 2013. Q3 2014. 

ЕБИТДА 21.976 16.719 

ЕБИТДА маржа 32,4% 23,1% 

Трошкови амортизације  3.821 4.155 

ЕБИТ 18.155 12.564 

ЕБИТ маржа 26,7% 17,4% 

Финансијски приходи 1.839 2.908 

Финансијски расходи 782 551 

Остали приходи 190 0 

Остали расходи 0 559 

Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  -1 -45 

ЕБТ 19.401 14.317 

Порез 2.978 2.200 

Нето резултат 16.423 12.117 

Нето профитна стопа 24,2% 16,7% 

Пословни приходи су у посматраном периоду у односу на исти период прошле године порасли за 
шест ипо процената. У истом периоду, пословни расходи су повећани за скоро 20%. Та два 
кретања су условила смањење EBITDA марже са 32,4% на 23,1%. Сама EBITDA је смањена за 
скоро 24%. 

Трошкови амортизације су незнатно већи у односу на исти период 2013. године, услед 
делимичног обнављања дела опреме. EBIT маржа је са нивоа од 26,7% у прва три квартала 2013. 
године смањена на ниво од 17,4% у првој половини 2014. године. 

Укључивањем у анализу и позиција биланса успеха испод пословног резултата, долази се до нето 
резултата пре опорезивања од 14.317 хиљада динара, а са обрачунатим порезом и до нето 
резултата-добитка у износу од 12.117 хиљада динара.  

То значи и нето профитну стопу од 16,7% у прва три квартала 2014. године, док је у прва три 
квартала 2013. године она износила 24,2%. До овога је дошло захваљујући смањењу нето 
резултата у посматраном периоду од преко 26%. 
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Графички приказ маржи профитабилности је дат на следећем графикону (уз проширење 
временске серије и на 2012. годину, тј. њена прва три квартала): 

 

Оваква структура биланса успеха може да значи гаранцију сигурности извршења циљева РНИДС-
а, како стратешких тако и оних краткорочних, дефинисаних Планом и програмом рада УО за 2014. 
годину. 

Биланс стања: 

  31. 12. 2013. 30. 9. 2014. 

Стална имовина 64.439 60.886 

Нематеријална улагања  3.203 2.152 

Некретнине, постројења и опрема 60.779 58.236 

Дугорочни финансијски пласмани 457 498 

Учешћа у капиталу 457 0 

Остали дугорочни финансијски пласмани 0 498 

Обртна имовина 55.085 70.533 

Залихе 1.162 2.375 

Потраживања 203 116 

Краткорочни финансијски пласмани 47.908 39.985 

Готовински еквиваленти и готовина 2.958 25.500 

ПДВ и активна временска разграничења 2.854 2.557 
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  31. 12. 2013. 30. 9. 2014. 

Актива 119.524 131.419 

Ванбилансна актива 42 5 

Капитал 66.115 77.976 

Нереализовани добици по основу ХОВ 347 91 

Нераспоређена добит/Губитак 65.768 77.885 

Дугорочна резервисања 0 0 

Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе 53.409 53.443 

Краткорочне финансијске обавезе 30 0 

Обавезе из пословања 5.107 3.628 

Обавезе по основу ПДВ и ПВР 46.626 48.856 

Остале краткорочне обавезе  834 41 

Обавезе по основу пореза на добитак 812 918 

Пасива 119.524 131.419 

Ванбилансна пасива 42 5 

Уколико се у анализу укључи нето обртни фонд (који има задатак да покаже који део обртне 
имовине је финансиран из дугорочних извора финансирања), као показатељ ликвидности, види се 
да је слика ликвидности на завидном нивоу: 
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Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види, на крају прва три квартала 2014. 
године обртна имовина значајно надмашује краткорочне обавезе, а такав однос је довео до 
позитивног нето обртног фонда од чак 17.090 хиљада динара, што је значајан раст у односу на 
1.677 хиљада динара на крају 2013. године. Потребно је истаћи да је на крају прва три квартала 
2013. године нето обртни фонд био позитиван на нивоу од 8.694 хиљада динара, што сведочи о 
значајном повећању овог показатеља у односу на крај 2012. године када је био негативан на 
нивоу од 11.599 хиљада динара, иако је још од те године дошло до јачања ликвидоносне позиције 
Фондације. Све ово говори и о растућој и све јачој ликвидности Фондације, уз шта треба нагласити 
и чињеницу да је у оквиру краткорочних обавеза значајан удео пасивних временских 
разграничења (ПВР), што је логично за начин функционисања Фондације. ПВР претежно чине 
обрачунати, а нереализовани приходи по основу регистрације домена у дужим временским 
периодима, који као такви представљају приходе будућих билансних периода (у случају типичног 
привредног друштва износ ПВР-а је најчешће скоро занемарљив). 

Осим нето обртног фонда, као показатеље ликвидности, корисно је навести и још три показатеља 
ликвидности пословања у посматраном периоду: 

Показатељ 31. 12. 2012. 30. 9. 2013. 31. 12. 2013. 30. 9. 2014. 

Ликвидност 1. степена 0,13 0,21 0,06 0,48 

Ликвидност 2. степена 0,84 1,11 1,01 1,28 

Ликвидност 3. степена 0,89 1,17 1,03 1,32 

И ови показатељи осликавају тренд растуће ликвидности и наставак тенденције која је започела 
још у 2012. години.  

Задуженост Фондације је на нули, а из уводне табеле која се односи на финансијске извештаје 
види се да је нето дуг (укупна финансијска задуженост умањена за готовину и готовинске 
еквиваленте) на нивоу од -25.500 хиљада динара (скоро осам пута већи од ионако одличног 
показатеља с краја 2013. године), што заједно говори и о завидној солвентности РНИДС-а. 

Реализација финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 
првих девет месеци 2014. године и одговарајуће поређење са планираним вредностима. 

Детаљнији приказ планираног и реализованог буџета следи на табели испод: 

Шифра Назив План Реализовано 
до 30. 9. 

Преостало 
за реализ. 

Проценат 
реализације 

А Приливи 113.030.454 88.526.447 24.504.007 78,30% 
1 Пословни приливи 110.633.454 87.271.770 23.361.684 78,90% 
1.1 Аванси за домене 109.877.454 86.803.770 23.073.684 79,00% 

1.2 
Годишње накнаде 
суоснивача 

744.000 468.000 276.000 62,90% 

1.3 Провера оспособљености 12.000 0 12.000 0,00% 
1.4 Остали пословни приливи 0 0 0   
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Шифра Назив План Реализовано 
до 30. 9. 

Преостало 
за реализ. 

Проценат 
реализације 

2 Остали приливи 0 0 0   
2.1 Донације 0 0 0   

2.2. 
Приливи од заједничких 
пројеката 

0 0 0   

2.3 Продаја капиталних добара 0 0 0   
2.4 Остало 0 0 0   
3 Финансијски приливи 2.397.000 1.254.677 1.142.323 52,30% 

3.1 
Камате на орочена средства 
у банкама 

2.025.000 1.254.677 770.323 62,00% 

3.2 Дивиденде од улагања (ХОВ) 0 0 0   

3.3 Камате од купаца за доцње 
у плаћању 

0 0 0   

3.4 Курсне разлике 372.000 0 372.000 0,00% 
3.5 Наплата штете 0 0 0   
3.6 Капитална добит 0 0 0   
3.7 ПДВ 0 0 0   
3.8 Остало 0 0 0   
Б Одливи 123.584.570 74.990.277 48.594.293 60,70% 

4 
Унапређење основне 
функције 

17.940.328 8.787.340 9.152.988 49,00% 

4.1 
Унапређење софтвера за 
регистрацију домена 

3.805.135 818.297 2.986.838 21,50% 

4.2 Увођење DNSSEC 851.250 462.000 389.250 54,30% 
4.3 Увођење IPv6 67.280 0 67.280 0,00% 
4.4 Опрема 2.692.000 0 2.692.000 0,00% 
4.5 Раздвајање јавних сервиса 236.400 0 236.400 0,00% 
4.6 Техничка подршка 6.324.603 4.510.641 1.813.962 71,30% 
4.7 Интернет услуге 1.140.000 1.046.307 93.693 91,80% 

4.8 
Систем за управљање 
пословањем 

589.500 240.000 349.500 40,70% 

4.9 
Безбедност информација и 
континуитет пословања 

242.000 135.611 106.389 56,00% 

4.10 Софтверске лиценце 1.641.160 1.574.484 66.676 95,90% 
4.11 Унапређење DNS система 351.000 0 351.000 0,00% 
5 Развој пословања 15.326.080 6.992.998 8.333.082 45,60% 
5.1 Односи са јавношћу 7.691.360 3.817.394 3.873.966 49,60% 
5.2 Маркетинг 6.334.320 3.144.444 3.189.876 49,60% 
5.3 Развој пословања 1.252.000 9.000 1.243.000 0,70% 
5.4 Остало 48.400 22.160 26.240 45,80% 

6 Финансирање пројеката од 
значаја 

7.055.070 1.328.768 5.726.302 18,80% 

6.1 Суфинансирање пројеката 415.500 0 415.500 0,00% 
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Шифра Назив План Реализовано 
до 30. 9. 

Преостало 
за реализ. 

Проценат 
реализације 

6.2 
Подршка овлашћеним 
регистрима 

300.000 0 300.000 0,00% 

6.3 
Друштвено корисне 
активности 

4.660.000 551.741 4.108.259 11,80% 

6.4 Спонзорства 828.000 777.028 50.972 93,80% 

6.5 
Стипендије за радове на 
факултетима 

120.000 0 120.000 0,00% 

6.6 
Радионице у организацији 
РНИДС-а 

497.570 0 497.570 0,00% 

6.7 Антиспам пројекти 0 0 0   

6.8 
Интернет власник, 
подстанар и бескућник 

84.000 0 84.000 0,00% 

6.9 Интернет управљање 100.000 0 100.000 0,00% 
6.10 Остало 50.000 0 50.000 0,00% 

7 
Административни и општи 
трошкови 

12.416.380 8.647.691 3.768.689 69,60% 

7.1 Професионалне услуге 2.287.100 1.937.530 349.570 84,70% 

7.2 
Трошкови функционисања 
Канцеларије 

2.090.200 1.553.587 536.613 74,30% 

7.3 Путни трошкови 4.723.520 2.996.039 1.727.481 63,40% 
7.4 Комуналије 920.560 591.147 329.413 64,20% 
7.5 Комуникације 893.200 506.053 387.147 56,70% 
7.6 Осигурање 298.000 228.153 69.847 76,60% 
7.7 Одржавање просторија 531.800 381.146 150.654 71,70% 
7.8 Репрезентација 398.000 201.470 196.530 50,60% 
7.9 Остало 274.000 252.565 21.435 92,20% 
8 Запослени 34.774.391 24.244.652 10.529.739 69,70% 

9 Капитална улагања 
(осим из 4-7) 

0 0 0   

10 Остали расходи 14.358.740 9.790.576 4.568.164 68,20% 
10.1 Рад Управног одбора 9.320.751 6.811.051 2.509.700 73,10% 
10.2 Путни трошкови 2.609.548 1.644.354 965.194 63,00% 
10.3 Репрезентација 48.024 17.932 30.092 37,30% 
10.4 Сарадници и експерти 2.330.417 1.317.238 1.013.179 56,50% 
10.5 Остало 50.000 0 50.000 0,00% 
11 Конференција суоснивача 2.797.695 1.748.888 1.048.807 62,50% 
11.1 Одржавање конференције 448.000 156.506 291.494 34,90% 
11.2 Накнаде 2.319.695 1.592.382 727.313 68,60% 
11.3 Остало 30.000 0 30.000 0,00% 
12 Остали одливи 709.000 348.800 360.200 49,20% 

12.1 
Пројекти преостали за 
плаћање из претходних 
година 

0 0 0   
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Шифра Назив План Реализовано 
до 30. 9. 

Преостало 
за реализ. 

Проценат 
реализације 

12.2 Чланарине и претплате 659.000 348.800 310.200 52,90% 

12.3 
Остало (непредвиђени 
одливи) 50.000 0 50.000 0,00% 

13 Финансијски трошкови 17.506.886 13.100.564 4.406.322 74,80% 

13.1 
Берзанске услуге (Брокер, 
ЦРХОВ,…) 

50.000 25.046 24.954 50,10% 

13.2 Камате 0 0 0   
13.3 Трошкови код банака 280.000 156.416 123.584 55,90% 
13.4 Негативне курсне разлике 0 0 0   
13.5 Порез на капиталну добит 0 0 0   
13.6 ПДВ 14.506.886 10.629.788 3.877.098 73,30% 
13.7 Порез на имовину 220.000 100.000 120.000 45,50% 
13.8 Порез на добит 2.200.000 2.094.594 105.406 95,20% 
13.9 Остали порези и давања 200.000 94.720 105.280 47,40% 
13.10 Казне 0 0 0   
13.11 Доцње у плаћању 0 0 0   
13.12 Остало 50.000 0 50.000 0,00% 
14 Резерва 700.000 0 700.000 0,00% 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. 9. 2014, 
паралелно са 30. 6. 2014: 

Датум 30. 6. 2014. 30. 9. 2014. 

Средњи курс евра 115,7853 118,8509 

 

Средства у РСД РСД Прерачунато € РСД Прерачунато € 

Текућа средства у РСД 18.057.630 € 155.957,9 21.609.328 € 181.818,8 

Орочена средства РСД 24.000.000 € 207.280,2 24.000.000 € 201.933,7 

Укупно 42.057.630 € 363.238,1 45.609.328 € 383.752,5 
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Средства у ЕУР у РСД ЕУР у РСД ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 12.450.675 € 107.532,4 12.736.337 € 107.162,3 

Орочена средства ЕУР 6.947.118 € 60.000,0 7.131.054 € 60.000,0 

Укупно 19.397.793 € 167.532,4 19.867.391 € 167.162,3 

 

Укупно без ХОВ 61.455.424 € 530.770,5 65.476.719 € 550.914,8 

Уз горе наведена средства, у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе девизне 
штедње, уписане код ЦРХОВ, чија је номинална вредност 5.000 евра, а са доспећем 2016. године. 

Имајући у виду горе наведено, укупно стање финансијских средстава Фондације на дан 30. 9. 2014. 
износи 66.070.974 динара. 

Кретање новчаних средстава РНИДС-а у 3. кварталу 2014. године по месецима је приказано на 
графикону који следи: 

 

 

 

 

 

Данко Јевтовић 
директор РНИДС 
danko.jevtovic@rnids.rs 
rnids.rs рнидс.срб 
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ПРИЛОГ 1: Организациони оквир РНИДС 
Организациони оквир има четири нивоа. На највишем нивоу су циљеви дефинисани као 
„Организациони циљеви“. Циљеви другог нивоа су дефинисани као „Оперативни циљеви“, и у 
функцији тих циљева су све активности. На трећем нивоу се налазе портфолији (групе) пројеката. 
Овај ниво је променљивији од виших нивоа и представља акциони план за реализацију Стратегије 
и годишњег Плана и програма рада које доноси Управни одбор РНИДС-а. Испод овог нивоа се 
налазе конкретни пројекти, који нису део самог оквира већ га попуњавају. 

У прилогу је текућа, радна верзија Организационог оквира, као што је објашњено у уводу овог 
извештаја: 

Развој Регистра и тржишта домена 

 Развој система за регистрацију и доступност домена 
  Унапређење инфраструктуре 
  Унапређење система за регистрацију 
  Унапређење расположивости сервиса 
  Унапређење безбедности система 
  Текући послови 

 Развој и примена правила за регистрацију домена 
  Унапређење постојећих и доношење нових правила 
  Увођење система за контролу спровођења уговора са овлашћеним регистрима 
  Увођење система за унапређење квалитета података у бази 
  Текући послови 

 Развој тржишта 
  Сарадња са овлашћеним регистрима 
  Спровођење едукативно-промотивних кампања 
  Унапређење интернет присуства 
  Спровођење редовних истраживања о тржишту домена 
  Текући послови 

 Регионална и међународна сарадња 
  Умрежавање, преношење знања и најбоље праксе 
  Учешће у раду регионалних и глобалних форума 
  Текући послови 

 

Пословна изврсност 

 Ефективно и ефикасно пословање 
  Унапређење учинка запослених 
  Оптимизовање трошкова кроз контролу расхода 
  Увођење стандарда у пословање 
  Примена ИКТ-а за унапређење пословања Канцеларије 
  Текући послови 

   Аналитички послови 

   Управљање пројектима 

   Организовање професионалних услуга 

   Правни послови 

   Рачуноводство и финансије 

   Спровођење поступака набавки 

   Плате запослених 

   Функционисање Канцеларије 
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 Стабилност пословања и управљање ризицима 
  Обезбеђивање ликвидности и солвентности 
  Информациона безбедност и Business Continuity 

 Развој људских ресурса 
 Планирање 

 

Организациони развој Фондације 

 Обезбеђивање јавности рада и високог нивоа одговорности 
  Спровођење активности у склопу Споразума о сарадњи са ресорним 

министарством 
  Унапређење јавности рада 
  Текући послови 

 Организациона стабилност и организациона унапређења 
  Примена нове стратегије Фондације 
  Унапређење организационе и управљачке структуре 
  Унапређење интерних процедура 
  Текући послови 

 Развој чланства и учешћа у раду организације 
  Проширење чланства Конференције угледним компанијама и институцијама 
  Мотивисање активнијег учешћа чланова у раду организације 
  Мотивисање активнијег учешћа шире јавности у раду организације 
  Текући послови 

 

Подршка развоју Интернета у Србији 

 Пружање подршке државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика 
  Учешће у процесу приступања Србије ЕУ 
  Текући послови 

 Едукација стручне и шире јавности у области Интернета 
  Сарадња са факултетима 
  Организовање едукативних радионица 
  Едукација путем Интернета 
  Текући послови 

 Пружање подршке интернет заједници 
  Пружање подршке развоју садржаја 
  Спонзорства и донације 
  Организовање скупова 
  Повећање употребе IPv6 у Србији 
  Формирање RNIDS-SIRT за подручје националних домена 
  Подршка формирању Групе мрежних оператора Србије (RSNOG) 

 Регионална и међународна сарадња 
  Умрежавање, преношење знања и најбоље праксе 
  Текући послови 



Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број

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 2.445 11.351 3.412 58.632

co.rs. 873 4473 695 17.231 735 4.434 551 17.399 763 4.110 470 17.603 629 3.984 401 16.854

in.rs. 345 376 228 3.170 224 380 324 3.095 400 344 179 2.916 161 378 205 2.590

edu.rs. 31 288 45 1.216 37 296 83 1.353 32 292 80 1.589 35 368 48 1.731

org.rs. 186 817 129 2.900 143 803 115 3.008 129 763 108 3.101 112 759 88 3.054

gov.rs 288 225 236 255

ac.rs 41 45 57 60

.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 3.382 16.840 4.154 83.176

срб. 0 0 0 0 0 0 2.097 4.904 1.303 831 79 2.792 210 604 31 2.405

обр.срб 0 0 0 0 0 0 36 89 29 7 3 51 3 9 2 49

орг.срб 0 0 0 0 0 0 104 254 80 24 8 160 6 21 3 122

од.срб 0 0 0 0 0 0 104 274 67 38 6 105 7 26 4 77

пр.срб 0 0 0 0 0 0 499 1.161 332 167 21 683 29 140 4 580

ак.срб 0 3 10 10

упр.срб 0 31 47 57

.срб 0 0 0 0 0 0 2.840 6.716 1.811 1.067 117 3.848 255 800 44 3.300

Укупно 3.385 14.327 4.020 66.982 3.073 15.278 7.047 80.461 5.586 16.382 4.260 84.429 3.637 17.640 4.198 86.476

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, Србија  |  телефон: 011.7281.281
rnids.rs  |  рнидс.срб  |  kancelarija@rnids.rs

2014 квартал 3.2011 квартал 3. 2012 квартал 3. 2013 квартал 3.


	Увод
	Најзначајнији пословни показатељи РНИДС за период извештавања
	Кратки преглед најважнијих активности у кварталу
	Приливи и реализација


	Послови регистрације и тржиште домена
	Систем за регистрацију назива домена
	ИКТ инфраструктура
	Систем за регистрацију
	Доступност система и DNS-а
	Безбедност регистра
	Унапређење аката о регистрацији
	Надзор над применом аката о регистрацији
	Обављени послови регистрације
	Решавање спорова у вези назива домена

	Тржиште домена
	Број домена
	Упоређење са прогнозираним вредностима

	Тржишна сарадња са ОР-овима
	Едукативно-промотивне кампање
	Интернет присуство РНИДС-а
	Анализе тржишта домена
	Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима

	Међународна сарадња
	Службена путовања
	Кратки извештаји са службених путовања Канцеларије
	Организација међународних скупова
	Остало


	Пословање Канцеларије
	Увођење стандарда у пословање
	Примена ИКТ у пословању
	Ангажман професионалних услуга
	Правни послови
	Рачуноводство и ревизија
	Финансије
	Набавке
	Редовни и општи послови

	Подршка раду фондације
	Јавност рада
	Подршка органима и телима фондације
	Рад са суоснивачима и ширење чланства

	Подршка развоју Интернета у Србији
	Сарадња са државним институцијама
	Односи са интернет заједницом
	Програми едукације

	Финансијски извештаји
	Периодични извештај до краја квартала
	Биланс успеха:
	Биланс стања:

	Реализација финансијског плана
	Преглед финансијских средстава


	ПРИЛОГ 1: Организациони оквир РНИДС

		2015-07-24T13:10:07+0200
	Danko Jevtović 100041591




