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Увод 

У овом извештају је дат преглед пословања Канцеларије Фондације „Регистар националног 
интернет домена Србије“ током 2014. Годишњи извештај не представља просту суму кварталних 
извештаја, већ су информације дате у редукованом облику како би се боље истакло најважније у 
протеклој години. 

Датум предаје овог годишњег извештаја је измењен за ову годину због измене законских 
прописа за предају финансијских извештаја, што је детаљније описано у секцији „Финансијски 
извештаји“. Подаци у финансијским извештајима су дати усклађено са финансијским 
извештајима за статистичке потребе (нова категорија различита од завршног рачуна). 

— 

Периодични извештај Канцеларије од извештаја за трећи квартал 2014. има нову структуру и 
формат. Формат документа је графички усклађен са новом Књигом графичких стандарда 
РНИДС-а, на којој је рађено током протекле године. 

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. Примена 
Организационог оквира у извештајима о раду 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. 

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 је усвојио Управни одбор) и Плана и програма рада УО. Финансијски план РНИДС-а је од 
плана за 2015. годину, усвојеног децембра 2015. сачињен по новом буџетском оквиру који је 
усклађен са Организационом оквиром РНИДС-а. То омогућава усаглашено планирање (буџет), 
извештавање, праћење пројеката и праћење индикатора резултата рада. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за 2014. 

Током 2014. пословне године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 2000 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни пословни прилив износи 113.370.542 динара, са ПДВ-ом 

На крају 2014. пословне године: 

■ Стање средстава износи 58.544.516 динара; прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупно број регистрованих назива домена је: 84.594 .RS и 3.315 .СРБ 
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Кратки преглед најважнијих догађаја у 2014. 

Најважнији догађаји у 2014. били су: 

■ Проширење тима Канцеларије, двоје новозапослених: Слободан Марковић, саветник 
директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, и Јелена Ожеговић, 
сарадник за маркетинг и комуникације 

■ Завршетак пројекта софтвера за регистрацију назива одмена и избор добављача за 
израду софтвера по пројекту 

■ ДИДС 2014 и скуп „Интернет безбедност 3 у 1“ 
■ Кампања „Шта све можеш са својим доменом…“ и онлајн такмичење: „Смисли домен и 

освоји геџет!“ 
■ Освежавање графичких стандарда и избор нових доменских знакова    
■ Увођење Организационог оквира који даје структуру планирању и извештавању 
■ Унапређене процедуре набавки 
■ Одржавање Конференције ОР-ова 
■ Акција суфинансирања оглашавања 
■ Подизање нивоа сарадње са државом и укључење у скрининг процес за ЕУ 
■ Организација CENTR Marketing Workshop-а у Београду 
■ Објављивање студија о DNSSEC и IDN е-пошти, и Малог речника интернет појмова 
■ Позитивна оцена интерне и екстерне ревизије које контролишу рад РНИДС-а 

У Београду је 9. 4. 2014. преминуо Зоран Вигњевић, један од пионира Интернета у Србији, који је 
радио у РНИДС-у, као координатор регистрације. Делегација РНИДС-а је присуствовала сахрани. 

— 

Као директор РНИДС-а, који руководи Канцеларијом, у складу са Статутом, сматрам да је 
протекла пословна година била врло успешна. Организација се показала стабилно, 
успостављена је равнотежа између органа Фондације и пуно је урађено на унутрашње-
организационим питањима. После дужег времена су одобрени и припремљени пројекти који 
треба да даље побољшају вредност .RS и .СРБ доменских брендова, однос Регистра са 
овлашћеним регистрима и позицију РНИДС-а према стејкхолдерима и српској и глобалној 
интернет заједници. 

На спољном плану је значајно унапређена комуникација са интернет заједницом што се најбоље 
видело на конференцији ДИДС 2014. Ова година је донела и нову динамику у односима са 
органима Републике Србије, где је РНИДС званично учествовао у скрининг процесу за 
приступање Србије Европској унији, као и другим облицима сарадње. 

На међународном плану РНИДС је наставио учешће у ICANN-у и CENTR-и, а закључио је и више 
споразума о сарадњи са регистрима у региону. РНИДС се, као представник српске интернет 
заједнице, активно укључио у глобалну дискусију о тренутно најважнијој теми – промени у 
надзору на IANA функцијом, односно глобалним DNS системом. 

Најзначајније, коначно је трасиран пут за модерно решење новог система за регистрацију 
назива интернет домена. 
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Приливи и реализација 

Остварена реализација, по основу регистрације и обнове назива интернет домена, у 2014, 
износи 90.629.100 динара, што представља повећање од 6% у односу на 2013. и 17% у односу на 
2012.  

Током 2014. прихваћено је 2000 аванса за домене и електронским путем је послато 2000 
авансних рачуна, 50 рачуна на име накнаде за обнову статуса суоснивача и шест рачуна на име 
накнаде за пријем нових суоснивача. Све наведене уплате укупно су износиле 113.370.542 
динара и регистроване су као пословни прилив. 

Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели: 

 

co.rs. 450 14.347 1.977 7.345.800

edu.rs. 450 1.449 284 779.850

in.rs. 250 1.699 760 614.750

org.rs. 450 2.511 455 1.334.700

rs. 1.350 44.116 14.539 79.184.250

.RS 64.122 18.015 89.259.350

срб. 500 2.127 213 1.170.000

обр.срб 250 41 4 11.250

орг.срб 250 112 8 30.000

од.срб 250 59 15 18.500

пр.срб 250 544 16 140.000

.СРБ 2.883 256 1.369.750

укупно 2014.

укупно 2013.

укупно 2012.

укупно 2011.

укупно 2010.

укупно 2009. 57.281.100

90.629.100

цена обнова нови износ

85.109.000

77.150.746

67.544.500

57.940.050
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Током 2014. године није било проблема у раду техничких система РНИДС-а. Сви сервиси су 
радили без прекида и били су доступни корисницима 100% времена: 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RsReg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

У 2014. години набављен је мрежни уређај L2-Switch за локацију ЕТФ, као замена за стари. 
Такође, набављен је и софтвер за надзор (мониторинг) серверских и мрежних ресурса РНИДС-а, 
који треба да замени и обједини постојеће апликације које раде тај посао и знатно унапреди 
праћење стања инфраструктуре и мрежних активности. 

Сва инфраструктурна опрема је редовно одржавана, а делови који су отказали замењени су у 
договореним роковима и без утицаја на рад осталих делова система и без прекида у раду 
сервиса. 

Резервне копије прављене су према плану и редовно ажуриране на магнетним тракама. Такође, 
редовно је праћено стање виртуелне инфраструктуре и расположивих ресурса, као и њихово 
правовремено проширивање по потреби.  

Систем за регистрацију и техничка сарадња са овлашћеним регистрима 

Систем за регистрацију назива интернет домена радио је без проблема током целе године. Сви 
прекиди рада ка овлашћеним регистрима су се односили на локалне проблеме код овлашћених 
регистара, који су решавани у најкраћем року уз помоћ ИКТ сектора РНИДС-а. 

Урађена је анализа и ревизија списка домена који су резервисани и регистровани за потребе 
РНИДС-а. 

У 2014. је расписан јавни позив и изабран добављач за софтвер за регистрацију назива 
интернет домена. Избор је извршен у јавном поступку, а сам тендер је изазвао пажњу стручне 
јавности и оцењен је као изузетно компетентно припремљен. У врло оштрој конкуренцији, за 
најбољег понуђача изабран је „IT Biz Solutions“. Они су фирма иза које стоје аутори садашњег 
софтвера за регистрацију, и која га већ дуже време успешно одржава, а у овом тендеру су имали 
врло квалитетну понуду и најбоље финансијске услове. После закључних преговора, по 
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одобрењу Управног одбора, са „IT Biz Solutions“ је закључен уговор, преузета су средства 
обезбеђења и уплаћен им је аванс. Последњих дана децембра је организован иницијални 
састанак извођача софтвера са пројектантом, који уједно има и улогу надзорног органа за 
израду софтвера, чиме су и формално започете активности на реализацији новог софтвера. 

Као и сваке године, најважнији посао везан за овлашћене регистре био је везан за креирање и 
дистрибуцију нових сертификата за приступ RsReg систему за регистрацију, а он је обављен 
током месеца децембра.  

Систем за разрешење DNS упита 

Мрежа ауторитативних DNS сервера РНИДС-а била је доступна 100% времена, без потешкоћа у 
раду. Такође, сви DNS сервери, укључујући и секундарне, преузимали су зонске фајлове по 
стандардном распореду и били доступни 100% времена. 

Урађена је реконфигурација примарних DNS сервера кроз увођење скривених (stealth) DNS 
сервера, чиме је повећана стабилност система и унапређена и убрзана дистрибуција зонских 
фајлова ка глобалним еникаст (anycast) системима секундарних сервера. 

Безбедност Регистра 

Забележено је неколико DDoS напада на DNS сервере РНИДС-а, али због слабог интензитета и 
релативно кратког трајања (краће од два дана), и пар напада који су били такође нижег 
интензитета али дужег трајања (седам до десет дана), нису захтевали предузимање посебних 
активности осим стандардних механизама лимитирања саобраћаја и праћења активности 
нападача. 

Као и у ранијим периодима, уочени су напади на интернет презентацију РНИДС-а, али су 
заштитни механизми система обезбедили несметан рад веб сервиса. 

Сви напади су, према раније утврђеним процедурама, унети у базу инцидената РНИДС ИКТ. 

Измењена је конфигурација FTP сервера, намењеног интерној употреби (првенствено за потребе 
размене докумената УО), али коме се може приступити са Интернета. FTP протокол је подложан 
значајним безбедносним ризицима, па је овај сервер сада смештен у посебан део виртуелне 
мреже (DMZ) који је потпуно одвојен од осталих сервиса, чиме је подигнут ниво безбедности.  

Остали ИКТ сервиси 

У циљу даљег раздвајања основних и јавних сервиса, одабран је хостинг провајдер од кога ће 
РНИДС изнајмљивати cloud-based ресурсе за потребе веб презентација. На ову инфраструктуру 
најпре су пребачени сајтови које је било потребно активирати током новембра, након чега се 
наставило са припремама за пребацивање осталих сајтова.  

Током 2014. је откривено неколико софтверских пропуста који су потенцијално угрожавали 
безбедност корисника на Интернету (Heartbleed, Shellshock …) па је у складу са тим РНИДС 
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тестирао своје сервисе и софтвер у потрази за тим пропустима и сви тестови су били негативни, 
тј. систем је у потпуности безбедан, без познатих пропуста. 

Због захтева Фејсбук апликације је набављен је и инсталиран дигитални сертификат за потврду 
идентитета веб сајта. Поред тога, отворен је хостинг за будући веб сајт Групе мрежних 
оператора Србије (RSNOG). 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

У 2014. години интензивно је рађено на унапређењу аката који уређују питања регистрације 
назива интернет домена. Измене су састављене уз консултације и у сарадњи са директором и 
секторима чија су задужења повезана са овим питањем, а по један део измена усвојен је на обе 
редовне седнице Конференције суоснивача у 2014. Током рада на овом документу, дискутовано 
је у погледу терминологије, а највише о томе да ли за овлашћене регистре треба задржати 
постојећи назив, или га изменити у „регистратори“ или „регистрари“. У документу који је 31. 5. 
2014. усвојила Конференција суоснивача задржан је назив „овлашћени регистри“.  

У наставку су описане неке од значајнијих ставки које су измењене у овом документу. Општи 
услови сада садрже одређивање домена којима управља РНИДС, наводи се да су у питању .RS и 
.СРБ домени. У случају да РНИДС-у, у будућности, буде додељен још неки домен на управљање, 
биће довољно времена да се допуне Општи услови, с обзиром да је делегација домена процес 
који изискује значајан временски период. Дефиниције појмова у документу су сведене на оне 
које су од значаја за Опште услове и извршене су измене у циљу прецизирања постојећих 
дефиниција. Домени, у оквиру којих се врши регистрација, поново су набројани у Општим 
условима, самим тим, поново су у надлежност Конференције суоснивача. Прецизније су 
одређени подаци који се прикупљају у вези регистрације назива домена, као и подаци који се 
објављују путем Whois сервиса.  

Након измена документ јасније разграничава промене које се врше у погледу регистрације 
назива домена, посебним чланом је уређено питање, сваке од промена. Такође, уређено је и 
питање престанка регистрације назива домена услед нетачних података. Ако се у поступку 
провере недвосмислено утврди да су подаци о регистрацији назива домена нетачни или 
непотпуни, РНИДС ће захтевати да регистрант уреди податке о регистрацији домена. Ако се 
регистрант не одазове овом позиву и не изврши уређивање података о регистрацији домена, 
такав назив домена најпре престаје да буде активан на период од 60 дана, a након чега престаје 
регистрација назива домена.  

Измене које је Конференција суоснивача усвојила на редовној седници одржаној 13. 12. 2014. по 
обиму и броју нису крупне, али су и те како значајне. Првом од измена, у Опште услове додата је 
изјава регистранта којом даје изричиту претходну сагласност и потврду да зна да губи право на 
одустанак од уговора када овлашћени регистар изврши регистрацију тог назива домена код 
РНИДС-а, односно када РНИДС упише назив домена у Регистар националних интернет домена. 
Ова изјава се односи се на члан 37. став 1. тачка 1. Закона о заштити потрошача. Закон код 
уговора закљученим на даљину даје могућност потрошачу да раскине уговор и тражи повраћај 
средстава. Поменути члан 37. предвиђа одређене изузетке, међу њима и изузетак на ком је 
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заснована изјава којом су допуњени Општи услови. Овим се спречава увођење фактичке 
резервације домена или куповина домена „на пробу“. 

Уз наведену измену, проширен је круг субјеката којима РНИДС може да омогући приступ 
подацима из Регистра националних интернет домена, а које РНИДС прикупља у складу са 
Општим условима. Како би се избегло да се приликом набрајања пропусте да наведу службе и 
организације које имају право на приступ подацима, предметном изменом дат је списак који 
није коначан, тако да ће РНИДС ове податке достављати организацијама и лицима које на 
основу закона имају овлашћење да те податке траже. 

Надзор над применом аката о регистрацији 

Новине Правилника о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о 
регистрацији назива домена Управни одбор је усвојио 5. 6. 2014. Цео текст је унапређен у односу 
на раније важећи и укинута је посебна комисија у другом степену. У периоду важења ранијег 
Правилника, мали број приговора је захтевао активирање комисије, а поготово другостепене 
комисије. Новоусвојеним Правилником, Управни одбор је надлежан у другом степену, а 
остављен је простор да Управни одбор у овом степену формира „ad hoc“ комисију, ако 
сложеност предмета то захтева. Руководилац Сектора за опште и правне послове је редовно 
учествовао у раду Комисије која поступа по овом Правилнику. У 2014. годину поднето је шест 
приговора, Комисија је размотрила предметне приговоре и поступила сагласно Правилнику. 

– 

Ради унапређења оквира сарадње са овлашћеним регистрима урађена је анализа и израђен је 
списак свих обавеза које овлашћени регистри имају према различитим документима (уговори, 
општи услови, технички и административни услови). Ова ће послужити као основ за 
ревидирање аката о раду овлашћених регистара, као и увођење система за проверу поштовања 
уговорних обавеза од стране овлашћених регистара (contractual compliance), што су послови 
планирани за 2015. годину. 

Током године је сачињена ревизија списка назива домена који су резервисани и регистровани 
за потребе РНИДС-а и успостављена нова формална процедура за регистрацију таквих назива 
домена. 

Обављени послови регистрације 

Када су у питању послови регистрације домена, током 2014, обрађено је 900 захтева за промену 
регистранта, од чега је 67 одбијено због неисправности достављене документације. Од укупног 
броја трансфера назива интернет домена из надлежности једног у надлежност другог ОР, од 
укупно 2030 захтева, интервенција РНИДС-а била је неопходна у 739 случајева. Обрађено је 210 
захтева за измену грешке у називу регистранта, од чега је 208 позитивно решено. Примљена су 
142 захтева за сторнирање регистрације назива домена због грешке учињене у поступку 
регистрације. 

Свакодневно је одговарано на просечно четири до пет телефонских упита о конкретним 
доменима или поступку обнављања и регистрације назива домена, а е-поштом је дневно 
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примано просечно шест захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у 
експлоатацији или фази тестирања. 

Решавање спорова у вези са називом домена 

Протеклу годину је обележио протест адвоката, који се огледао у обустави рада, што се 
неминовно одразило и на број захтева за решавање спорова у вези назива домена. Година је 
закључена са укупно једним покренутим и решеним спором. У питању су називи домена 
hagleitner.rs i hagleitner.co.rs, а који с били обухваћени једном тужбом.  

Извештај Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива домена, при Привредној 
комори Србије, је дат у прилогу овог Извештаја. 

Развој тржишта домена 

Број домена 

У следећој табели дати су подаци о обновљеним и новим доменима за протекле четири године, 
док је укупан број домена дат на графикону испод:  

 

Укупан број назива националних интернет домена повећан је у 2014. години, и на крају године 
износи 87.909, што је за 2.330 више него на крају 2013. године (стопа раста у односу на 2013. 
годину износи око 3%, док је годишња стопа раста у претходном петогодишњем периоду на 
нивоу од 7%). Посматрањем динамике кретања укупног броја регистрованих назива 
националних интернет домена само у 2014. години, уочава се благ пад средином године који је 
изазван променом правила везаних за истицање назива домена, односно скраћењем периода 
колико су се домени чија је регистрација истекла налазили у Регистру. Месечна стопа раста 
укупног броја назива националних интернет домена у 2014. години износи 0,18%, у односу на 
претходне године када су стопе износиле 0,13% у 2013, 1,21% у 2012, 0,7% у 2011. и 1% у 2010. 
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 латиничких домена порастао 
је за 3,5% у односу на претходну и 12% у односу на 2012. годину (рачунајући ту и привидни пад 
због скраћења периода после истицања). Годишња стопа раста .RS домена у протеклом 
петогодишњем периоду износи око 6% уз стабилан тренд раста на годишњем нивоу, док се 
месечна стопа раста усталила на нивоу 0,71%.  

Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови

.RS 47818 18434 53508 19485 59194 18875 64122 18015

.СРБ 0 0 225 6751 3259 414 2883 256

Укупно 47818 18434 53733 26236 62453 19289 67005 18271

2011. 2012. 2013. 2014.
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Обнова домена порасла је за око 8% у односу на 2013. годину и око 20% у односу на 2012 годину. 
Нови домени у 2014. години налазе се у благом паду од око 5% у односу на исти период у 2013. 

 

Поређење са прогнозираним вредностима 

У односу на годишње пројекције, број обновљених назива домена се налази између 
оптимистичке и песимистичке процену, приближавајући се вишој вредности. Број 
новорегистрованих домена незнатно је испод песимистичке процене (око 7%). Новчана 
реализација налази се у оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким сценариом. 
Описана кретања приказана су у следећој табели: 

 

↙ реализација ↗ ↙ реализација ↗
.RS 53.655 64.122 66.591 19.308 18.015 19.665

.RS 83.907.450 89.259.350 99.194.400

↙ ↗реализација

новчана реализација

обнова нови
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Процене броја нових и обновљених назива .RS домена за 2015. годину дате су у наставку: 

    

Уколико се остварени резултати у Србији упореде са резултатима на светком нивоу, намеће се 
закључак да се тренд посматраних категорија у Србији поклапа са трендовима које остварују 
европски и светски национални регистри. У погледу укупног броја регистрованих назива 
домена, национални регистри широм Европе и света бележе благи раст на годишњем нивоу 
(нешто испод 4% у просеку на 1. 1. 2015) уз приметно успоравање у протеклих неколико година. 
Овакав тренд проузрокован је, пре свега, негативним стопама раста броја нових регистрација. 
Обнова домена у светским оквирима исказује стабилан позитивни тренд, и према тренутној 
ситуацији представља главни адут националних регистара у борби за очување позитивних 
стопа раста укупног броја домена на годишњем нивоу. Просечни проценти обнове усталили су 
се на око 80% што још увек даје довољно простора за позитиван раст, имајући у виду да су 
остварени резултати у категорији нових регистрација и даље већи од броја обрисаних домена. 
На примеру Србије, однос процента нових регистрација у односу на обрисане домене је 1,20 
према 1 у корист нових регистрација, што резултира годишњом стопом раст од око 3% која је 
сасвим у складу са светским трендовима. 

Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима  

Редовна комуникација са особама задуженим за маркетинг код овлашћених регистара се током 
2014. oдвијала преко посебне е-листе. Овлашћеним регистрима послато је током 2014. године 
24 обавештења са различитим информацијама, попут месечних ранг листи ОР-ова, РНИДС 
вести, CENTR месечних билтена и статистика, упитника и осталих материјала. У просеку 30% 
прималаца отвори и прочита послату информацију, али повратне информације најчешће 
изостају, осим у случају кад су изричито тражене или када е-пошту прати телефонски позив. 

Током четвртог квартала спроведена је акција суфинансирања оглашавања са циљем пружања 
подршке продаје националних интернет домена. Од 13 ОР-ова који су исказали интересовање, 
њих седам (Dream Web Technologies, Loopia, Нинет, AVCom, Банкер, Gama Electronics и Connect) је 
аплицирало за суфинансирање и средства су им одобрена. Рекламне активности ОР-ова, које су 
спровођене кроз различите комуникационе канале (OOH, банери, AdWords, FB, ТВ, радио и AQ 
WiFi), суфинансиране су у укупном износу од RSD 874.612 (нето).  

Конференција овлашћених регистара је одржана 17. 12. 2014. и на њој су учествовали 
представници 20 ОР-ова, као и представници УО РНИДС-а, Конференције суоснивача и 
Канцеларије. Према резултатима анкете, представници ОР-ова су врло задовољни квалитетом 
скупа, као и обимом и квалитетом представљених информација. Две најинтересантније 
презентације биле су о програму суфинансирања и изборнику ОР-ова, око кога је било и највише 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 14/58 

дискусије. Ове презентације су везане за тржишну сарадњу и маркетинг, а у анкети су ОР-ови 
тражили да се на следећим скуповима посвети још већа пажња маркетиншким темама. 

Током године реализовано је више појединачних састанака са представницима овлашћених 
регистара на тему унапређења сарадње. 

Едукативно-промотивне кампање 

Кампања „Шта све можеш са својим доменом...“ 

Едукативно-промотивна кампања „Шта све можеш са својим доменом...“ осмишљена је и 
спроведена са циљем информисања и едукације јавности о томе на који начине могу користити 
називе својих интернет домена и побољшати своје присуство на Интернету. Одговор на питање 
„Шта све можеш са својим доменом...“, дат је кроз седам поучних примера, на занимљиво 
илустрованом и корисним садржајем богатом сајту на адресама domen.rs и домен.срб. Осим 
поменутих, овај сајт нуди и разнолике садржајe на теме заштите на Интернету, брендирања, 
историје домаћег Интернета као и Мали речник интернет појмова. Ова кампања има дугорочну 
вредност јер се њени основни елементи могу поновно користити за будуће едукативне кампање 
које би детаљније објашњавале коришћење интернет домена. 

Промотивне активности у оквиру кампање започете су у јуну и са различитим интензитетом и 
динамиком спровођене све до новембра, да би се наставиле и у децембру 2014. Кроз различите 
канале, кампања је била усмерена на потенцијалне и постојеће регистранте националних 
домена, власнике и руководиоце малих и средњих предузећа или организација, маркетинг 
стручњаке, израђиваче веб сајтова, интернет професионалце... 

Стручни часописи Бизнис и финансије, PC Press, Tech Lifestyle, Интернет огледало, Економетар и 
InStore објавили су оглас у форми инфографика са седам порука кампање, док су плаћена 
претрага и огласи на Гуглу и Етаргет мрежи дали одличне резултате у привлачењу што већег 
броја посетилаца на сајт. Спроведено је и оглашавање кроз билтен и преко сајта Е-капије, банер 
на Yellow Pages веб сајту, као и путем Фејсбука и Твитера – две најзаступљеније друштвене 
мреже у Србији. PR и интензивне активности на друштвеним мрежама такође су допринеле 
већој видљивости и препознатљивости кампање и РНИДС-а уопште. Свему овоме помогли су и 
промотивни материјали, као и организација неформалног дружења #DomenUp у јуну, са циљем 
представљања и обележавања почетка кампање. Плакати и промо материјали су понуђени на 
ко-брендирање и коришћење овлашћеним регистрима, од којих је „Орион“ био заинтересован за 
сарадњу, те им је достављена припрема плаката формата B2 и A3, са њиховим логотипом. 

Како кампања није била продајног, већ едукативног карактера, и имајући у виду то да се РНИДС 
не бави директном регистрацијом назива домена, као индикатори успешности кампање 
дефинисана су два циља, односно конверзије на самом веб сајту: 1) клик на линк за одлазак на 
Whois сервис и 2) клик на линк за одлазак на листу ОР-ова. Циљеви су одабрани под 
претпоставком да одлазак на једну од те две странице представља показатељ да је посетилац 
разумео поруку кампање и био подстакнут да провери доступност одређеног домена или 
погледа где може да региструје свој назив домена. 

http://www.domen.rs/
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У доњој табели налази се преглед постигнутих резултата посете веб сајту кампање: 

domen.rs | домен.срб Јун Кв. 3-2014. Кв. 4-2014 УКУПНО 

Број посета 10.592 28.071 46.895 85.558 

Број појединачних 
посетилаца 

8.038 23.114 38.538 69.690 

Просечно трајање посете 00:01:13 0:00:45 00:00:55 00:00:58 

Конверзије 1.221 1.945 4.018 7.184 

Оствареност конверзија 12% 7% 9% 9% 

Bounce rate 73% 79% 77% 76% 

Како кампања покрива доста сродних тема од значаја за различите циљне групе, она је 
интензивно била спровођена током целе друге половине 2014. Паузе у оглашавању су 
направљене у јулу, августу и током онлајн такмичења „Смисли домен и освоји геџет“ у четвртом 
кварталу али је, упркос томе, приметно повећање броја и дуже трајање посета по кварталима, 
што значи да је сајт на добром путу да постане препознатљиво место на домаћем Интернету за 
све оне који планирају сопствено интернет присуство. 

Табела испод илуструје канале који су довели највећи број посетилаца на сајт: 

 

Око 59.000 посета је на сајт дошло захваљујући display оглашавању на Гуглу и Етаргет мрежи, 
док је оглашавање на Твитеру и Фејсбуку (заједно са интеракцијама на ове две друштвене 
мреже) резултирало са око 13.600 посета сајту (Social сегмент у приказу изнад). Око 6.000 
посета дошло је директним путем, што значи да су посетиоци у читач директно куцали адресу 
сајта, имали га у bookmark-у, или су кликнули на линк у некој поруци или е-пошти. Тренд оваквих 
посета поклапа се са почетком рекламне кампање на Твитеру, PR активностима и почетком 
„Смисли домен и освоји геџет“ такмичења у новембру, у оквиру ког су учесници приликом 
пријаве били упућивани на domen.rs сајт путем е-поште, путем pop-up порука, као и путем 
линкова који се налазе на насловној страни smisli.domen.rs сајта. Плаћена претрага на Гуглу 
резултирала је са око 1.600 посета, док је органска претрага дала око 1.300 посета. Та два 
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канала саобраћаја ка сајту доносе мањи број посета, али оне трају дуго (око два минута) и дају 
висок проценат остварених конверзија (око 30%). 

Онлајн такмичење „Смисли домен и освоји геџет!“ 

Наградно онлајн такмичење „Смисли домен и освоји геџет!“ спроведено је 19. 11 — 16. 12. 2014. 
са циљем промоције и едукације постојећих и потенцијалних регистраната националних 
интернет домена. Такмичење се одвијало на сајту на адресама smisli.domen.rs и 
смисли.домен.срб и састојало се у смишљању занимљивих, а још увек слободних назива .RS 
и/или .СРБ домена. Едукативни аспект такмичења састојао се у објашњавању техничких 
захтева, пружања маркетиншких и креативних препорука и практичних савета о регистрацији 
назива .RS и .СРБ домена, за личне или пословне потребе.  

У циљу привлачења што већег броја посетилаца на „Смисли домен…“ сајт и истоимену 
апликацију на РНИДС-овој Фејсбук страници, агенција "Web kancelarija" је спровела промотивну 
кампању на Фејсбуку, као и путем Google AdWords и Google Paid Search канала. Кампања је 
подржана и PR активностима, као и промоцијом на Твитеру и путем Етаргет платформе, које је 
Канцеларија директно реализовала. 

Више детаља о посећености сајта налази се у табели испод: 

smisli.domen.rs | смисли.домен.срб  

Број посета 28.563 

Број појединачних посетилаца 20.049 

Просечно трајање посете 00:03:14 

Bounce rate 55% 

Највише посета (око 11.000) дошло је преко друштвених мрежа и то преко Фејсбука и Твитера, 
као резултат рекламне кампање, али и великог броја интеракција људи који су дељењем својих 
предлога и позивањем пријатеља да гласају, учествовали у такмичењу. Највећи број ових 
посета (око 8.000) дошао је управо кроз апликацију на РНИДС-овој Фејсбук страници, око 6.100 
посета је дошло посредством реклама на Етаргет платформи, а било је и 6.700 директних 
посета. Плаћена претрага на Гуглу резултирала је са око 700 посета док је Google AdWords 
кампања дала око 200 посета. Скоро 82% посета забележено је са стоних уређаја, док је 18% 
посета дошло са мобилних уређаја (телефона или таблета).  

Током такмичења је пријављено 577 предлога назива домена, а након анализе предлога, из 
разматрања су изузети сви учесници за које је утврђено да су на недозвољен начин прикупљали 
гласове. По завршетку такмичења, Жири РНИДС-а је 18. децембра на основу гласова 
посетилаца сајта и гласова чланова Жирија, изабрао најкреативније предлоге и донео одлуку о 
десет добитника награда. Четири аутора је регистровало пријављене домене, што је такође 
узимано у обзир приликом одлучивања о добитницима.  

http://smisli.domen.rs/


 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 17/58 

— 

У специјалном издању „Бизнис топ 2013/14“ часописа „Бизнис и 
финансије“, објављен је оглас са текстом „84 од 100 најбољих 
компанија у Србији има свој .RS домен“, поред табела на које се ове 
информације односе. Оглас је креиран на основу истраживања о 
присуству 150 домаћих предузећа са највећом нето добити у 2013. 
на .RS домену. 

 

Интернет присуство РНИДС-а 

Након завршетка Конференције ДИДС 2014, започет је рад на изради и дизајну новог ДИДС 
сајта, који ће својим дизајном и функционалностима одговарати будућим активностима и 
потребама. Основни, као и responsive дизајн сајта су финализовани, као и дизајн 
администраторског интерфејса за прихватање и обраду пријава и слање е-улазница за 
Конференцију, а завршетак сајта је планиран за почетак 2015. 

— 

Као део активности на унапређењу domen.rs сајта у централно место за помоћ интернет 
заједници и сарадњу са њом, током 2014. је започет и рад на дизајну и креирању нове Whois 
странице и странице са изборником овлашћених регистара. Нова Whois страница је 
редизајнирана и Whois упит технички унапређен, тако да омогућава флексибилнији унос у поље 
за претрагу (могуће је унети цео URL, а да се из њега аутоматски издвоји само назив домена). 
Изборник ОР-ова на једноставан и визуелно упечатљив начин приказује ОР-ове, нудећи 
могућност филтрирања и сортирања по услугама које су појединачно објашњене и илустроване. 
Саме услуге су дефинисане у консултацији са ОР-овима путем упитника и кроз директну 
телефонску и писану комуникацију у трећем кварталу 2014. Како би на најбољи начин 
представила све постојеће услуге и била позитивно прихваћена, прва верзија ове странице је 
представљена на Конференцији ОР-ова, 17. 12. 2014. Након дискусије, прикупљене су све 
сугестије представника ОР-ова и предлози за њено побољшање су узети у обзир у даљем 
процесу израде. 

— 

Комуникација на друштвеним мрежама чини важан део интернет присуства РНИДС-а и њој је у 
великој мери посвећена пажња током 2014. године. Уређивање РНИДС-ових налога на 
друштвеним мрежама одвија се на дневном нивоу, пратећи динамику њихових корисника. 
Дељењем различитих садржаја радимо на ширењу релевантних, актуелних и проверених 
новости из области Интернета, технологије и интернет домена, настојећи да, на адекватан начин, 
свакодневно информишемо све који нас прате. Кроз комуникацију истовремено покушавамо и 
да едукујемо све који су заинтересовани за поменуте теме, а она се неретко наставља путем 
директних порука уз давање савета око домена, регистрације и заштите бренда. На овај начин 
остварујемо дугорочну везу са пратиоцима, који нам се са поверењем обраћају са техничким 
питањима, молбама или сугестијама. Илустровани, забавно-едукативни садржаји, кампање, 
ДИДС 2014, панел дискусије, новости, недељне статистике домена, Мали речник интернет 
појмова – све су то садржаји и активности РНИДС-а које су додатно биле промовисане на 
друштвеним мрежама током 2014. и на тај начин допринеле бољој препознатљивости и 
интернет присуству РНИДС-а у протеклој години. 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 18/58 

На друштвеним мрежама, највећу пажњу привлаче РНИДС-ови Фејсбук и Твитер налози. Осим 
на ове две мреже, РНИДС је присутан и на Google+, YouTube-у и LinkedIn-у, на којима је публика 
која прати наше активности мањег обима и спорије расте. Без обзира на то, поменуте три 
друштвене мреже се редовно уређују и пуне различитим мултимедијалним садржајима. 
Графикон испод даје преглед присуства РНИДС-а на друштвеним мрежама према броју 
пратилаца/фанова сваког од налога: 

 

Знатно већи обим пратилаца на Фејсбуку и Твитеру, у односу на остале друштвене мреже, 
настао је и као резултат рекламних активности које су спровођене у оквиру едукативно 
промотивних кампања током 2014. У табели испод видљив је пораст броја пратилаца и фанова 
почев од II квартала када су започете интензивне промотивне активности: 

  I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Број 
фанова/пратилаца 

Тwitter 1.489 1.719 1.811 2.921 

Facebook 2.969 3.690 5.958 12.099 

Искуство током 2014. је показало да оглашавање на Фејсбуку доводи посетиоце на сајтове и 
мотивише их да се поново враћају, дајући одличне могућности за циљано комуницирање са 
њима на основу информација о посети, интересовањима и слично. Успешнo повезивање 
Фејсбук аналитике са domen.rs сајтом, додатно је отворило могућности веома прецизног 
циљања људи који су у одређеном временском року посетили сајт дајући до знања да их теме 
којима се бавимо интересују. Оглашавање се наметнуло и као одговор на одлуку Фејсбука да још 
драстичније смањи органски досег садржаја страница и брендова, па је самим тим постало 
једини начин да већи број људи заиста види и реагује на садржаје које делимо. Оно је омогућило 
знатан пораст броја фанова који се у односу на први квартал (када није било много промоције) 
повећао за чак 308% до краја 2014.  

РНИДС-ов Твитер налог је један од првих у Србији за које је у 2014. спроведена огласна кампања 
у сарадњи са Httpool агенцијом (представником Твитера за Европу). Кампања се одвијала у 
четвртом кварталу и за два месеца резултирала са више од 17.000 интеракција са људима, 
930.000 импресија и 1.110 нових пратилаца. Оглашавање је било део „Шта све можеш са својим 
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доменом...“ и „Смисли домен и освоји геџет!“ кампања, и у великој мери је допринело њиховој 
већој видљивости. Додатно, посете сајтовима са ове друштвене мреже трају дуже и дају више 
конверзија што ипак указује да је публика на Твитеру, иако мања у обиму, много више 
заинтересована за теме којима се РНИДС бави, од фанова наше Фејсбук странице. Пратиоце на 
Твитеру више интересују дневне новости и занимљивости из области технологије, Интернета и 
слично, па су на овој мрежи много чешћа директна питања и дискусије на поменуте теме. 

Анализа ефикасности свих комуникационих канала коришћених 2014, указује на различите 
резултате. Повећању броја посетилаца domen.rs сајта и његовој широј препознатљивости 
највише је допринело display оглашавање кроз Етаргет мрежу, које доводи доста посета које 
резултирају конверзијама. Овај канал успешно циља публику која прати теме којима се РНИДС 
бави. Google AdWords платформа такође доводи велики број посета, али оне у мањој мери 
резултирају конверзијама иако боље од нпр. Етаргета утиче на поновљене посете сајту. Плаћена 
претрага преко Гугла даје мало посета, али оне дуго трају и дају висок проценат конверзија. Као 
што је раније наведено, оглашавање на Твитеру и Фејсбуку такође даје добре резултате у 
привлачењу посета веб сајтовима, али су ти канали генерално погоднији за повећање броја 
пратилаца/фанова и интензивирање интеракција са публиком.  

Опште онлајн присуство РНИДС-а, вредновано (од 1 до 100) на основу анализе Klout сервиса, 
дато је у доњој табели: 

 Кв. 1-2014. Кв. 2-2014. Кв. 3-2014. Кв. 4-2014. 

Klout Score 61 61 60 63 

Анализе тржишта домена 

Агенција „Masmi“ је током октобра, за потребе РНИДС-а, спровела квалитативно истраживање о 
ставовима стручне јавности према различитим интернет доменима. Циљ квалитативних 
истраживања је да се шире сагледа и/или дубље разуме одређена појава. Таква истраживања 
се раде на малом узорку релевантних испитаника (бирају се они који су истакнути у својој 
области и хетерогени по професионалном усмерењу и профилу опште популације са којом 
комуницирају). Оваква истраживања, према својој дефиницији, не дозвољавају могућност 
генерализовања резултата са малог узорка на популацију, али исправна поставка узорка и 
начин формулисања питања могу допринети трансферабилности резултата на стручну јавност. 
Са друге стране, оваква истраживања управо пружају могућност да се сагледају мишљења 
утицајних појединаца који имају изражене стручне ставове („opinion leaders“), а који би се 
изгубили у масовном упросечивању квантитативних истраживања. 

Питања су била формулисана на тај начин да, поред свог мишљења, учесници заједнички 
дискутују и о општем ставу стручне јавности. Овакав приступ је имао вишеструке користи, с 
једне стране, добили смо увид у ставове стручне јавности према интернет доменима, што је 
веома важно, јер су интернет стручњаци „opinion leaders“ у својим заједницама и директно утичу 
на формирање ставова шире јавности, а са друге стране, добили смо посредни увид у 
перцепцију шире јавности. Тако смо без квантитативног истраживања на великом узорку опште 
популације, добили најрелевантније информације о ставовима шире јавности према интернет 
доменима од стручњака којима се шира јавност редовно обраћа. 

Искуства експерата који чине стручну јавност показују да су њихови клијенти већином слабо 
информисани, а понекад и неинволвирани у избор типа домена. По начину размишљања, мала и 
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средња предузећа су сличнија приватним корисницима него великим предузећима, а велики део 
клијената чине мање компаније и физичка лица, који су углавном лаици у области. Они се 
углавном консултују са експертима пре финалног избора домена, тако да савети и препоруке 
експерата имају велики утицај на њихову одлуку.  

Експерти су углавном неутрални према различитим типовима домена и ретко имају унапред 
дефинисане преференције; препорука одређеног типа домена се обликује у зависности од 
потреба конкретног клијента. У складу са тим, национални домени се генерално препоручују 
клијентима који послују или улазе на домаће тржиште, док се глобални и страни национални 
домени препоручују клијентима који су оријентисани на страна тржишта. Домен .RS се најчешће 
препоручује због SEO ефекта (позиционирања на претраживачима) и сматра се да доприноси 
томе да компанија буде перципирана као локална или као локално представништво неке 
компаније. Једина баријера за препоруку у случају националног домена јесте лошије рангирање 
на глобалном нивоу, у односу на глобалне домене.  

Клијенти (корисници домена), са друге стране, формирају личне преференције и аверзије према 
различитим типовима домена. Код њих постоји страх да ће њихов сајт бити слабо видљив или 
невидљив у претрагама из других земаља, ако користе национални домен. Поред тога, део 
корисника национални домен види као мање озбиљан/професионалан и мање “тренди” у односу 
на глобални домен, због чега код њих постоји бојазан да се исти атрибути могу пренети на имиџ 
њихове компаније, ако користе национални домен.  

Извори информисања о доменима су претежно онлајн и укључују домаће и стране 
специјализоване сајтове и форуме. Сајт rnids.rs је главни домаћи извор новости за националне 
домене и посебно правну регулативу која се односи на националне домене.  

Сматра се да би циљано оглашавање умерено едукативног карактера, усмерено ка различитим 
врстама бизнис корисника, могло да промени виђење и став који корисници тренутно имају 
према националним интернет доменима. У те сврхе пожељно је организовати едукативне 
догађаје, јавне трибине, предавања, као и догађаје забавног карактера. 

— 

Током четвртог квартала, сарадница за маркетинг и комуникације је спровела истраживање о 
присуству домаћих предузећа на .RS домену, које показује да од 150 предузећа са највећом нето 
добити у 2013, њих 81% има регистрован .RS домен. Ситуација је нешто лошија код најбољих 150 
малих и средњих предузећа, од којих само 65% има регистрован .RS домен. Општи закључак је 
да су фирме у Србији генерално свесне важности .RS домена, али углавном региструју домене са 
називима предузећа, док слабо штите своје брендове и производе. 

— 

Током године урађено је неколико статистичких анализа за потребе Канцеларије и Управног 
одбора. Као најзначајнији може се издвојити прилагођени предиктивни модел динамике 
месечних кретања обнове и нових регистрација назива националних интернет домена. Овај 
модел ажурира се два пута годишње и досадашња искуства су показала да су добијени 
резултати веома прецизни када је реч о планирању обима обновљених и нових домена, као и 
остварена новчане реализације.  

Крајем другог и почетком трећег квартала спроведена је мини анализа остварених резултата у 
првој половини године, у смислу основних категорија које су обухваћене предиктивним 
моделом. Овом приликом и сам модел је претрпео неопходна подешавања у складу са 
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оствареним резултатима. Овом приликом, након дужег проучавања, у модел је имплементирана 
и компонента која ради на основу "Монте Карло" симулације.  

Почетком четвртог квартала завршена је израда упоредног прегледа тржишта назива 
националних интернет домена у земљама Централне и Источне Европе. Преглед обухвата 15 
земаља и састоји се из четири повезане тематске целине, које представљају четири показатеља 
развоја доменског тржишта: укупан број домена, раст укупног броја домена, вредност тржишта и 
цене домена, као и број овлашћених регистара. Сумирањем показатеља обрађених студијом 
може се закључити да Србија има добро постављене темеље тржишта националних домена, као 
и велики потенцијал у смислу раста. Позитиван дугогодишњи раст, избалансирана цена и 
либерална правила регистрације представљају стабилне темеље за будући развој тржишта. 
Ипак, евидентна је потреба за интензивним подизањем нивоа ИТ писмености, константним 
унапређењем ангажованости тржишних учесника и стварањем адекватних тржишних услова 
(усклађени законски и економски оквири које поштују сви учесници на тржишту). 

Током претходне године урађена је систематизација резервисаних и регистрованих назива 
домена за потребе РНИДС-а која је започета средином године. У овом документу пописани су 
сви домени који су у власништву РНИДС-а уз њихове статусе, датуме регистрације и 
припадајуће одлуке УО о регистрацији или резервацији. Овај документ је направљен у циљу 
ажурирања документације у вези регистрације и резервисања назива домена за потребе 
РНИДС-а.  

Пред крај године урађене су две симулације нивоа финансијских средстава потребних за 
пројекат суфинансирања овлашћених регистара у зависности од броја регистрованих и 
обновљених домена. Једна симулација се бави предвиђањем броја средстава за наредне две 
године и природно се наслања на предикциони модел који се користи у Канцеларији, уз додату 
компоненту "Монте Карло" симулације ради свођења оптимистичке и песимистичке компоненте 
модела на јединствене вредности. Друга симулација се бави буџетирањем истих средстава за 
текућу годину.  

Односи са медијима 

За 2015. годину су планирани рођендански поклони за новинаре и уреднике нама битних медија. 
Поклони садрже брендиране аташе мапе, као и брендиране и персонализоване блокове и 
оловке. Током четвртог квартала су креиране и израђене мапе, набављене брендиране оловке и 
урађен је дизајн блокова (корице и унутрашње стране) и наручена њихова штампа. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима  

Током 2014. године смо имали укупно 652 објаве у свим врстама медија. 

У првом кварталу је забележено укупно 304 објава, а најзаступљеније теме су биле 
Конференција ДИДС 2014 (укупно 189 објава) и други рођендан .СРБ домена, као и о ћирилици 
уопште (укупно 59 објава). 

У другом кварталу су забележене укупно 143 објаве, које су покривале углавном скуп 
"Господари Интернета" (укупно 50 објава), кампању " Шта све можеш са својим доменом...“ 
(укупно 28 објава) и конференцију ДИДС 2014 (укупно 9 објава). 
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У трећем кварталу је забележено само 45 објава, што је, између осталог, последица прекида 
сарадње са PR агенцијом, до ког је дошло услед реализације конкурса за квалификоване 
добављаче. Највише објава је покривало кампању "Шта све можеш са својим доменом...“ 
(укупно 14 објава). 

У четвртом кварталу је забележено укупно 160 објава, а најзаступљеније теме су биле скуп о 
сајбер безбедности „"Интернет безбедност 3 у 1" (укупно 65 објава) и такмичење "Смисли домен 
и освоји геџет!" (укупно 40 објава). 

Током године су, разним поводима, реализована бројна гостовања и интервјуи. На основу 
анализе објава које је обухватио електронски клипинг, највећи број појављивања бележи 
Слободан Марковић, који се појављивао у медијима у оквиру ДИДС 2014 конференције (19 
објава), као један од говорника на конференцији „Еволуција Интернета - шта нас чека“ (22 објаве), 
као и поводом увођења PayPal-а у Србију (47 објава). 

 

Најзаступљеније теме у медијима у вези РНИДС су дате у прегледу: 

 

 

На основу анализе 651 објаве, које је обухватио клипинг, број објава на интернет порталима је 
износио 69% свих објава, али је и даље највећа вредност објава забележена у електронским 
медијима: 
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Током 2014. РНИДС се појавио у 149 различитих медија – 26 штампаних медија, 14 
телевизијских и радио станице и 109 интернет портала. У штампаним медијима забележено је 
укупно 149 објава, у телевизијским и радијским емисијама 62 објаве, а на интернет порталима 
укупно 440 објава. Притом је доминирао примарни и планирани публицитет – 95% медијских 
објава је било планирано (укупно 616 објава), док се у 499 објава РНИДС појављивао као 
примарна тема објаве (77% свих објава). 

О активностима РНИДС-а су извештавале све релевантне медијске куће, међу којима се истичу 
РТС 1, РТС 2, ТВ Б92, Прва ТВ, Happy TV (националне ТВ станице), са својим информативним и 
стручним емисијама. Активностима РНИДС-а су посветили пажњу и готово сви дневни листови, 
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), на веб порталима дневних листова и ТВ станица (blic.rs, 
b92.net, politika.rs, telegraf.rs, danas.rs, akter.rs…), као и на стручним/специјализованим сајтовима 
(pcvesti.rs, pcpress.rs, itsvet.rs, digital.rs, personalmag.rs). 

У 2014. години је забележено и седам медијских објава у којима се РНИДС појављује у 
негативном контексту. Реч је о тексту од 30. 4. 2014. објављеном у дневном листу "Вечерње 
новости", под насловом "Буџет оштетили за милион евра?", у вези наводне пријаве. Текст су 
пренели: vesti.pozarevac.rs, pressonline.rs, krstarica.com и netkafa.net. Негативни публицитет 
наведеног чланака је умањен медијским наступом Предрага Милићевића који је цитиран у 
оквиру тог текста, али и накнадно саопштење које је РНИДС упутио "Вечерњим новостима", које 
је 5. и 8. 5. 2014. пуштено на онлајн издање novosti.rs, а 8. 5. објављено и у штампаном издању 
листа (текст саопштења су пренели palo.rs, naslovi.rs и krstarica.com). Истим поводом су 
објављени и текстови у дневном листу "Данас" и на порталу danas.rs (26. и 27. 10. 2014) са 
насловом „Приходи огромни, а од надзора ни трага ни гласа“. 

Средином фебруара, у РНИДС-у је почео да ради Слободан Марковић на пословима саветника 
директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом. Тим поводом, регионални 
интернет портал „Нетокрација“ објавио је интервју са њим (netokracija.com/slobodan-markovic-
rnids-68568). 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом дао је током фебруара 
изјаву за „IT Exclusive News“ о почетку преласка надзора IANA функција са Владе САД на 
приватни сектор. Током маја, гостовао је у емисији "Дигиталне иконе" на Радио Београду на тему 
развоја информационог друштва у Србији (seecult.org/vest/sta-koci-informaciono-drustvo). У 
августу је објавио ауторски текст о интернету и медијима у часопису „Линк” 
(floowie.com/cs/cti/link-109/#/strana/24/zvacseni/100). 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 (seecult.org/vest/digitalizacija-stize). 

 

Детаљна годишња клипинг анализа из медија је приложена Управном одбору РНИДС-а, уз овај 
Извештај. 

http://netokracija.com/slobodan-markovic-rnids-68568
http://netokracija.com/slobodan-markovic-rnids-68568
http://www.seecult.org/vest/sta-koci-informaciono-drustvo
http://www.floowie.com/cs/cti/link-109/#/strana/24/zvacseni/100/
http://www.seecult.org/vest/digitalizacija-stize
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Међународна сарадња 

Службена путовања током периода 

Датум 
одржавања Скуп/Организација Место Делегирани учесник Датум 

путовања 
28—29. 1. CENTR Security Брисел Александар Костадиновић 27—30. 1. 

29. 1. Cyber Gym Тел Авив 
Данко Јевтовић 

28—30. 1. 
Душан Стојичевић 

19. 2. CENTR Admin Салцбург Стефан Ковач 17—20. 2. 

20—21. 2. Domain pulse Салцбург Александар Поповић 19—22. 2. 

27—28. 2. CENTR Marketing Франкфурт 
Предраг Милићевић 

26. 2—1. 3. 
Јелена Ожеговић 

6. 3. CENTR Legal Рим Дејан Ђукић 5—7. 3. 

12—13. 3. CENTR GA Стокхолм Данко Јевтовић 11—15. 3. 

20—23. 3. WEBIZ Зрењанин 
Предраг Милићевић 

20—23. 3. 
Јелена Ожеговић 

23—27. 3. ICANN 49 Сингапур 
Данко Јевтовић 

22—28. 3. 
Душан Стојичевић 

12—13. 4. WEBDAN Бор 
Предраг Милићевић 

12—13. 4. 
Јелена Ожеговић 

15—17. 4. Е-трговина Палић Предраг Милићевић 15—17. 4. 

23—24. 4. МарНет Скопље 

Данко Јевтовић 

23—24. 4. Душан Стојичевић 

Владимир Алексић 

1—4. 6. CENTR Jamboree Париз 

Данко Јевтовић 1—4. 6. 

Дејан Ђукић 2—4. 6. 

Предраг Милићевић 1—2. 6. 

Јелена Ожеговић 1—2. 6. 

Александар Костадиновић 1—3. 6. 

22—26. 6. ICANN 50 Лондон 

Данко Јевтовић 

22—26. 6. 
Слободан Марковић 

Жарко Кецић 

Војислав Родић 

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 and 
IGOV 

Осло Дејан Ђукић 7—12. 9. 

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. 
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Владимир Алексић 

30. 9—2. 10. CENTR GA Брисел 
Данко Јевтовић 

30. 9—2. 10. 
Војислав Родић 

12—16. 10. ICANN 51 Лос Анђелес 

Душан Стојичевић 

12—17. 10. Данко Јевтовић 

Слободан Марковић 

15. 10. 
Скуп регистара из 
региона 

Загреб 

Владимир Алексић 

14—15. 10. 
Дејан Ђукић 

Александар Поповић 

Стефан Ковач 

27. 10. CENTR Security Даблин Александар Костадиновић 26—28. 10. 

7—9. 11. WEBIZ 2014 Суботица Предраг Милићевић 7—9. 11. 

1—3. 12. IGF Женева Слободан Марковић 30. 11—4. 12. 

Организација међународних скупова 

Заједно са удружењем европских националних интернет регистара (CENTR), РНИДС је 27. и 28. 
11. 2014, организовао 15. CENTR-ову маркетиншку радионицу, која је окупила 34 представника 
из 21 европског интернет регистра, као и јапанског и каталонског регистра. Кроз дискусије, 
интерактивне презентације и умрежавање, учесници су делили искуства на теме промотивних 
кампања, изградње бренда, изазова у развоју тржишта и најновијим трендовима у свакој од 
земаља. Овом приликом презентације су одржали директор РНИДС-а и сарадница за маркетинг 
и комуникације, као и стручњак за маркетинг Воја Жанетић који је привукао посебну пажњу 
учесника радионице. Организација целог догађаја је, од стране учесника, оцењена као врло 
успешна. 

— 

У последњем кварталу 2014. су започеле припреме конференцију ДИДС 2015. Канцеларија је 
припремила и послала персонализоване позиве за учешће на Конференцији иностраним 
гостима и предавачима. 

Остало 

Током године РНИДС је остварио више контаката са представницима ICANN и IANA, а посебан 
фокус током године био је на унапређењу сарадње са регионалним регистрима интернет 
домена. 

На конференцији ICANN 50, јуна месеца у Лондону, одржан је први састанак представника 
регионалних ccTLD регистара са представницима ICANN-а – Жан-Жак Сашелом, 
потпредседником одељења за односе са актерима у региону Европе. На састанку је било речи о 
унапређењу регионалне сарадње и активнијем укључивању ICANN-a у догађаје попут ДИДС-а. 
Други састанак регионалних ccTLD регистара одржан је на конференцији ICANN 51, када је 
договорено да РНИДС отвори е-листу на којој ће окупити представнике интернет заједнице у 
региону Југоисточне Европе (ICANN-SEE), а добијена је и подршка за увршћивање ДИДС-а у 
званични календар догађаја које подржава ICANN, почев од 2015. 
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РНИДС је све интензивнију регионалну сарадњу и формално заокружио кроз потписивање 
споразума о сарадњи са националним регистрима интернет домена Македоније, Црне Горе и 
Хрватске. 

Током октобра месеца, РНИДС се укључио у истраживање CENTR-а на тему односа националних 
регистара и држава. Резултати овог истраживања представљени су на састанку ICANN-а у Лос 
Анђелесу, САД. la51.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/presentation-cctlds-national-
legislation-15oct14-en.pdf 

Крајем децембра, саветник за ИКТ политику и односе са интернет заједницом предложио је да 
једна од тема Европског дијалога о управљању интернетом (EuroDIG 2015) буде универзална 
прихватљивост IDN домена, односно обезбеђивање што шире апликативне подршке за IDN 
домене у најпопуларнијим интернет апликацијама и сервисима (попут апликација и веб сервиса 
за е-пошту и слично). 

— 

Саветница директора Мирјана Тасић је учествовала у раду две радне групе организоване при 
различитим пројектима у ICANN заједници. Прва Cross-Community Working Group on Use of 
Country/Territory Names as TLDs треба да састави предлог о начину коришћења назива држава и 
територија као TLD. Друга радна група има назив Ћирилички панел (Cyrillic Panel) у оквиру Root 
zone LGR project. Ћирилички панел треба да дефинише скуп ћириличких слова који ће бити у 
употреби при креирању IDN TLD назива, као и евентуалне варијанте и коришћење варијанти. 
CWG on Country/Territory Names је саставила свој коментар у току јавне расправе на документ 
који је припремила GAC WG on Geographic names на тему заштите географских назива у новим 
gTLD доменским просторима - The protection of geographic names in the new gTLDs process. 

Александар Поповић је почетком децембра 2014. изабран за члана Радне групе за стратешко и 
оперативно планирање при ccNSO (ccNSO Strategic and Operational Planning Working Group). 
Тренутно ова радна група броји 16 чланова. Реч је о кључној групи у оквиру ccNSO, чији је 
основни задатак да организује и координише учешће ccNSO заједнице у процесима стратешког 
и оперативног планирања у ICANN-у. Кључна активност крајем 2014. је била припрема нацрта 
коментара на предлог Оперативног плана ICANN -а за период 2016-2020. 

http://la51.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/presentation-cctlds-national-legislation-15oct14-en.pdf
http://la51.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/presentation-cctlds-national-legislation-15oct14-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Root+Zone+LGR+Project
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Root+Zone+LGR+Project
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
http://ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm
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Пословање Канцеларије 

Ефикасност и ефективност пословања 

Увођење стандарда у пословање 

Канцеларија је током године у сарадњи са изабраним консултантом радила на припремама и 
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 у првом кварталу, израђено је неколико верзија иницијалног документа, а 
коначна верзија истог – Каталога пословних процеса у другом кварталу. Сврха овог документа 
је да се обједињено сагледају чиниоци релевантни за избор адекватног софтвера чији је задатак 
већа интеграција тока докумената и пословних процеса уз смањење броја активности и 
повећање ефикасности. 

У наредном периоду (трећи квартал) је значајна пажња посвећена даљем раду на припреми 
потребне документације како би се наставила припрема набавке DMS-а и пратећих 
функционалности (управљање пројектима, helpdesk, service desk, CRM, финансије итд). Са 
изабраним консултантом је интензивиран рад на анализи пословних процеса који је у обзир 
узео и предложену радну верзије Стратегије од стране УО, као и тзв. Организациони оквир на 
коме је у значајној мери радила Канцеларија половином године. 

У овом периоду је настао и додатни документ, као последица рада у другој фази и логичан след 
након израде снимка пословних процеса. Реч је о документу чији је назив „Анализа потреба и 
могућих софтверских решења“. У четвртом кварталу пажња је била усмерена на израду 
функционалних захтева по дефинисаним сегментима како би се што пре припремио јавни позив 
за набавку адекватног софтвера. 

У контексту горе споменутог Организационог оквира Канцеларија је припремила и нову 
структуру извештаја о раду и нови концепт и структуру израде буџета, са чијом се интензивном 
применом почело у четвртом кварталу. Овај оквир има за задатак да омогући лакшу 
идентификацију кључних индикатора перформанси (KPI) и њихово праћење. Иначе, сам 
Организациони оквир представља акциони план за спровођење будуће стратегије, тј. одраз 
виђења радне верзије Стратегије од стране Канцеларије. 

Током априла су финализована нова решења за логотипе домена и овлашћених регистара. 
Логотип РНИДС-а је минимално редизајниран и његова енглеска верзија је измењена у складу 
са новим званичним енглеским називом Фондације: „Serbian National Internet Domain Registry“. 
Све измене су имплементиране у нову Књигу графичких стандарда, која је постављена на сајт 
РНИДС-а. 
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Примена ИКТ у пословању 

У 2014. години је инсталиран софтвер отвореног кода за каталогизацију ИКТ ресурса у 
Канцеларији за интерне потребе, и такође због безбедносних разлога и унапређења инсталиран 
је и тестиран а након тога и пуштен у употребу нови сервер за електронску пошту. Процес 
миграције је извршен током једног од викенда у новембру и трајао је више од 36 сати због 
количине података која је пребацивана. Разлози миграције су функционалности нове верзије 
серверског софтвера и повећање простора за корисничке податке на новој виртуелној машини. 

Током године су стандардизоване и ажуриране верзије софтвера за канцеларијску 
продуктивност која се користи у Канцеларији. Унапређена је и верзија софтвера за сервер 
е-поште. 

Ангажовање професионалних услуга 

Осим рачуноводствених и ревизорских услуга (о којима је посвећен посебан сегмент), у 2014. су 
од пружалаца тзв. професионалних услуга ангажовани преводиоци, a било је потреба и за 
адвокатским услугама.  

Преводиоци су ангажовани за потребе превођења РНИДС вести, посебних докумената и 
интерних аката и по другим спорадичним основама. Што се тиче адвокатских услуга, адвокат је 
ангажован за потребе коначног уписивања проширеног и обједињеног пословног простора, као 
и по потреби, на ад хок принципу. 

Правни послови 

Почетком 2014. године припремљене су измене Правилника о организацији и систематизацији 
послова у РНИДС-у. Изменама је додато још једно ново радно место у кабинету директора и 
промењени су називи осталих радних места. Тиме су извршни директори названи 
руководиоцима сектора, док су позиције менаџера преименоване у сараднике. Сврха ове измене 
се превасходно огледа у напуштању корпоративне терминологије и усвајању назива радних 
места која више одговарају фондацији као организационој форми. У протеклој години у РНИДС 
је примљено двоје нових запослених, чији избор је извршен у сарадњи са редовним 
консултантом за људске ресурсе. 

Након што је Управни одбор спровео поступак избора независног ревизора, у сарадњи са 
изабраном кућом и сектором за финансије усаглашена је коначна верзија уговора о пружању 
услуга независне ревизије. Кроз више итерација учествовано је у поступку пописа процеса и 
креирања захтева у погледу унапређења управљања документацијом.  

По спроведеним консултацијама са брокером осигурања, РНИДС је набавио осигурање од 
одговорности за штету коју кроз своју делатност РНИДС учини трећим лицима.  

На предлог Канцеларије, Управни одбор је у току фебруара донео нови Правилник о спровођењу 
поступка набавки. Полазиште за измену Правилника који уређује поступак набавки лежи у 
потреби да се процедуре набавки поједноставе и убрзају, а да ниво контроле остане на истом 
или приближном нивоу. Са друге стране, раније важећи Правилник се примењивао само на 
одређене ставке у Финансијском плану, док се за остале ставке остављала могућност директору 
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и Канцеларији да одлуче на који начин ће спровести такве набавке. Неке од најзначајнијих 
измена се огледају у следећем. Најпре, примена Правилника није, као у раније важећем 
Правилнику везана за одређене ставке финансијског плана, тако да искључује његову примену 
код свих других ставки. Примена Правилника је искључена за одређене врсте добара и услуга 
које су описно побројане. Тако, набавка појединих основних средстава више није ослобођена 
примене Правилника. Финансијски прагови на основу којих се одређује који ће се поступак 
спровести за набавку одређених добара и услуга су сада увећани. Поступак који се односи на 
први вредности праг, тј. до 400.000 динара представља измењени Поступак набавки мале 
вредности чија процењена вредности не прелази 350.000 динара из важећег Правилника. Према 
новом Правилнику, лице које спроводи овај поступак је дужно да савесно сагледа тржишне 
услове у вези набавке предметних добара и услуга и одабере ону која највише одговара датом 
захтеву набавке. За набавке које прелазе 900.000 уводи се једна новина. Наиме, када постоји 
потреба и процена да ће се у току године, у континуитету, вршити набавке одређених добара и 
услуга које прелазе утврђен износ, РНИДС може да квалификује одређен број понуђача од којих 
ће вршити те набавке. Овај поступак је јаван и сви заинтересовани субјекти могу да доставе 
своје понуде за овај вид сарадње. Тиме је омогућено да се изаберу добављачи који одговарају 
потребама РНИДС-а и са којима се закључује временски орочен уговор, у оквиру кога би се 
према тренутним потребама спроводиле набавке без константног спровођења „микро“ набавки. 
Да би овај поступак био успешно окончан неопходно је да за квалификованог понуђача буде 
изабрано најмање два, а не више од пет понуђача. Поступак сличан овоме постоји у важећем 
Закону о јавним набавкама, а уређен је чланом 34. као Квалификациони поступак. 

У сврху сарадње са надлежним Министарством, извршена је анализа степена релевантности 
прописа ЕУ који се односе на успостављање .EU регистра ради утврђивања евентуалних 
обавеза држава чланица/кандидата које проистичу из тих прописа. 

У овом периоду покренута је парница у којој је РНИДС друготужени. Спорна ситуација из које је 
произашла парница односи се на захтев за промену регистранта. Наиме, РНИДС је одбио да 
поступи па захтеву за промену регистранта који је потписало лице које више није овлашћено за 
заступање тог правног лица. Након тога корисник се позвао на уговор који постоји између њега 
и регистранта, што за РНИДС није био одговарајући основ за промену регистранта. У одговору 
на тужбу истакнуто је одсуство пасивне легитимације на страни РНИДС-а, с обзиром на то да је у 
питању спор због неизвршења уговора у ком РНИДС није уговорна страна. Руководилац 
Сектора за опште и правне послове је сарађивао са адвокатском канцеларијом у вези овог 
судског спора, дате су сугестије на предлог одговора на тужбу. 

Након ступања на снагу измена Закона о раду, извршена су потребна усклађивања. Директор је 
донео нови Правилник о раду, потом су извршене и измене уговора о раду са свим запосленима 
у РНИДС-у. У вези са тиме, руководилац Сектора за опште и правне послове је похађао семинар 
„Усклађивање са Законом о изменама и допунама Закона о раду“.  

У својству члана комисије за административни рад, руководилац Сектора за опште и правне 
послове, учествовано је у раду комисија које су у току 2014. спроводиле отворене поступке 
набавки. Спроведени су поступци набавке веб сајта, израде софтвера за регистрацију и избор 
квалификованих понуђача за услуге маркетинга и PR-а. 

Редовно је са преводиоцем координисан превод значајнијих докумената РНИДС-а на енглески 
језик, као и исправка превода назива Фондације на енглески језик. 

За редовну седницу Конференције суоснивача припремљене су измене и допуне Статута 
РНИДС-а, а које се односе на радне односе. Потреба за овим изменама настала је након 
последњих новела Закона о раду. Измене Статута су усвојене на седници одржаној 13. 12. 2014. 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 30/58 

Усвојеним изменама надомештена је настала правна празнина у погледу надлежности за 
доношење Правилника о раду. Изменама Статута предвиђено је да општи акт који уређује права, 
обавезе и одговорности из радних односа доноси директор, а на који Управни одбор даје 
сагласност. Права, обавезе и одговорности директора утврђује Управни одбор. Поред тога, као 
могућност уведено је директор може да буде ангажован и уговором на одређено време. У 
сваком конкретном случају, Управни одбор одлучује коју ће врсту уговора закључити са 
директором. Потреба за овим је настала услед редакције закона којом накнада директора који 
није у радном односу нема карактер зараде, услед чега су повећани издаци на име пореза и 
доприноса.  

Директор је донео нови Правилник о оцењивању рада запослених који је заснован на 
Организационом оквиру. У његовој изради су учествовали директор, руководилац Сектора за 
финансије и руководилац Сектора за опште и правне послове. Новим Правилником су 
детаљније обухваћени послови које запослени раде и његова замисао је да се оцењују што 
конкретнији послови. 

Обављани су и други редовни правни послови, као што су израда и анализа разних уговора, 
израда одлука, решења и других аката. 

Рачуноводство и ревизија 

Јануар месец је био посвећен спровођењу пописа имовине и обавеза, који је координисан од 
стране Сектора за финансије, а пописне листе настале као резултат рада пописних комисија су 
усвојене од стране УО на седници од 1. 2. 2014. године. 

Од књиговодствене агенције РНИДС је добио завршни рачун за 2013. годину 24. 2. 2014, а УО га 
је усвојио на седници одржаној 27. 2. 2014. Наредног дана завршни рачун је предат у Агенцији за 
привредне регистре у складу са законски дефинисаним роковима.  

У последњем кварталу значајно време је посвећено изради предлога новог Правилника о 
рачуноводству и рачуноводственим политикама према дефинисаним роковима у складу са 
Законом о рачуноводству донетим у 2013. Овај документ је усвојен на последњој седници УО у 
току 2014. године. Новодонети Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 
почиње да се примењује на финансијске извештаје од 1. 1. 2014.  

Током читаве године сви рачуноводствени послови, уз повећан обим активности у периоду 
обављања две ревизије, су обављани редовно и несметано. Уз то значајни обим ангажовања је 
усмерен на тумачење и примену великог броја новодонетих прописа (закона, правилника и 
других аката) по чему је наглашено карактеристична 2014. 

Пошто је на последњој седници УО у 2013. за екстерног ревизора је изабрана ревизорска кућа 
„Станишић аудит д.о.о“, почетком године није било интензивних активности у сарадњи са њима. 
Прве активности на овом плану су уследиле у априлу месецу, а у вези са опредељивањем рада 
на припреми ревизије финансијских извештаја за 2013, уз почетак припреме неопходне 
документације. Током јуна је договорено да се ревизија обави у крајем јула 2014. 

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

Ревизорски тим је био у посети књиговодственој агенцији „Енумеро“ у периоду 22 — 24. 7. 2014. 
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. и након читања и 
прихватања од стране представника Канцеларије, коначни штампани извештај је стигао на 
писарницу 22. 9. 2014. Након тога је исти послат на листу УО од стране директора Фондације.  

Оно што је најважније јесте да је мишљење ревизора позитивно, тј. указује да финансијски 
извештаји РНИДС-а приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима 
финансијски положај Фондације на дан 31. 12. 2013, као и резултате пословања за 2013. годину, 
у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. 

Овај извештај је био тема једне од тачака седнице Конференције суоснивача одржане у 
децембру 2014. када је исти и званично усвојен. 

У мају месецу је одржан шири састанак са представницима интерне ревизије уз присуство и 
неколико чланова УО. Договорено је у сарадњи са УО, да се акценат на праћењу рада 
Канцеларије и Фондације у целини стави на период 1. 10 — 31. 12. 2013. те би се на тај начин у 
потпуности испратила 2013. година, као и у периоду 1. 1 — 30. 6. 2014. Накнадно је почетак 
оперативног рада интерне ревизије договорен за другу недељу октобра. 

У октобру (почетком месеца започето са радом на терену) и новембру (крајем месеца 
испоручена финална верзија извештаја ревизора) је нарочито био интензивиран рад на терену 
тима интерне ревизије. Према томе забележен је значајан обим ангажовања појединаца, 
углавном, из сектора за финансије и опште и правне послове, али и других запослених како би 
се у што краћем року и на што квалитетнији начин изашло у сусрет бројним и обимним 
захтевима ревизорског тима.  

Као што је већ напоменуто, а тиче временског хоризонта, предмет анализе је био преостали део 
2013. који није био обухваћен претходним извештајем (1. 10 — 31. 10. 2013) чиме је комплетиран 
извештај за 2013. Такође, у другом документу је обухваћена и прва половина 2014. године (1. 1 — 
30. 6. 2014). У фокусу су били усклађеност Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 
политикама са постојећим позитивним прописима, функционисање процедура набавке добара и 
услуга, токови улазне документације, као и функционисање процедура које се односе на 
службена путовања. Мишљење у случају оба извештаја је било позитивно, тј. да су оцене 
функционисања интерних контрола по свим параметрима задовољавајуће.  

Извештај је разматран на Управном одбору, а такође су изводи представљени и на 
децембарској седници Конференције суоснивача. 

Финансије 

РНИДС је током године проширио мрежу пословних банака са којима сарађује, јер је половином 
2014. године започео сарадњу са Војвођанском банком, а осим класичних банкарских 
производа сарадња је усмерена и на обављање брокерских послова. 
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На аукцији организованој од стране Управе за трезор Министарства финансија РС која је 
одржана 29. 12. 2014. купљено је 36 државних записа деноминираних у еврима номиналне 
вредности од хиљаду евра (укупно €36.000). Трансакција је обављена преко брокера 
Војвођанске банке. Дисконтна цена је 974,88 евра, уз дисконтну стопу од 2,5%. Реч је о стопи која 
је тренутно конкурентнија у поређењу са приносима који се нуде на орочења код пословних 
банака у Србији, уз поштовање принципа што сигурнијих пласмана. 

Акценат у месецу августу је био на изради предлога ребаланса Финансијског плана за 2014. 
годину. Предлог је израђен на бази дотадашње реализације, очекивања до краја године, као и 
детерминисаним Планом и програмом рада УО. Предлог је прихваћен од стране УО и усвојен на 
седници од 28. 8. 2014. Од тада је тај Финансијски план постао важећи за 2014. годину. 

Крајем новембра, а нарочито у децембру је интензивиран рад на припреми предлога 
Финансијског плана за 2015. Финансијски план је усвојен на претпоследњој седници УО у току 
2014, након обимне и конструктивне дискусије. Реч је о наглашено развојном плану, имајући у 
виду обим потребних инвестиција у току 2015. Посебно је интересантно то што је Финансијски 
план први пут израђен у складу са структуром која је представљена у Организационом оквиру. 

Редовно је праћена и ситуација на банкарском тржишту те је у складу са истом дошло до 
(ре)орочења средстава чије је орочење истекло у конкретним периодима времена. 

Набавке 

Што се тиче процеса набавки, три су централне активности у току 2014: избор квалификованих 
добављача, избор извођача новог софтвера за регистрацију домена и избор добављача за 
услугу израде веб сајта РНИДС-а. 

Трећи квартал 2014. био је обележен целокупним процесом избора квалификованих добављача 
за потребе маркетинга и PR-а. Јавни позив за избор квалификованих понуђача за услуге 
маркетинга и PR-а је расписан 7. 7. 2014, а рок за пријаву понуда био је 14. 8. 2014. По Јавном 
позиву Конкурсну документацију су преузела 33 потенцијална понуђача, а своје понуде је 
доставило 12 понуђача. По истеку рока из Јавног позива, Комисија за избор која је формирана 
одлуком директора је приступила анализи достављених понуда. Два понуђача нису испунила 
услове тражене општим делом Конкурсне документације – један није доставио комерцијални 
део понуде, а један није доставио финансијске извештаје, чиме су се аутоматски 
дисквалификовали. 

Комисија је 20. 8. 2014. у просторијама РНИДС-а одржала финални састанак на коме је донета 
коначна одлука. При оцењивању достављених пријава, Комисија се руководила критеријумима 
утврђеним Јавним позивом. Основни критеријуми су били квалитет приказаних референци, као 
и квалитет и искуство чланова тима у областима референтним за конкретан пројекат. 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).  

Дакле, у трећем кварталу квалификовано је пет добављача за услуге маркетинга и PR-а, са 
којима Канцеларија има овлашћења да ради до нивоа средстава одобрених буџетом и 
Правилником о поступку вођења набавки. Са појединим добављачима закључени су уговори о 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 33/58 

сталном „паушалном“ ангажману. У складу са Правилником, Канцеларија је израдила квартални 
извештај за Управни одбор о финансијском обиму посла са свим квалификованим 
добављачима. 

Најзначајнија (завршена) набавка у последњем кварталу 2014. јесте у вези са коначним 
завршетком процеса набавке извођача новог софтвера за регистрацију домена. О томе је било 
речи у претходном делу документа, а овде је потребно истаћи да је изабраном извођачу 
исплаћен аванс у износу од 20% вредности посла, за шта су прибављена одговарајућа средства 
обезбеђења, сагласно одредбама уговора. 

Јавни позив за набавку услуге израде веб сајта РНИДС-а је расписан 23. 4. 2014, а рок за пријаву 
понуда је био 12. 5. 2014. Петочлана Комисија за оцену понуда формирана је одлуком директора 
РНИДС-а од 19. 3. 2014. 

По Јавном позиву је Конкурсну документацију преузело 18 потенцијалних понуђача, а своје 
понуде су доставила три понуђача. Сви понуђачи су испунили услове тражене општим делом 
конкурсне документације. По истеку рока из Јавног позива, Комисија је приступила анализи 
достављених понуда.  

Комисија је консултације одржавала путем наменске веб апликације, а финални састанак на 
коме је донета коначна одлука је одржан 15. 5. 2014. у просторијама РНИДС-а. При оцењивању 
достављених пријава, Комисија се руководила критеријумима утврђеним Јавним позивом. 
Основни критеријуми су били комерцијални део понуде, квалитет приказаних референци, 
квалитет и искуство чланова тима у областима референтним за конкретан пројекат, као и 
техничка спецификација понуде. На основу анализе достављених пријава и након збрајања 
додељених поена по задатим критеријумима, Комисија је једногласно донела одлуку да су 
„Мрежни системи“ дали најпотпунију и најквалитетнију понуду и предложило директору РНИДС-
а да са њим потпише уговор о изради веб сајта. Након тога уговор је и потписан уз договорене 
повољније услове. 

И овде је потребно истаћи да је изабраном извођачу, крајем године, исплаћен аванс у износу од 
20% вредности посла, за шта су прибављена одговарајућа средства обезбеђења, сагласно 
одредбама уговора. 

У првом кварталу у Канцеларији РНИДС-а су направљене велике промене у серверској 
просторији. Набављен је и инсталиран нови „rack“ орман, нови уређај за непрекидно напајање 
струјом и нова додатна електрична мрежа преко које ће се укључивати уређаји којима је 
потребно напајање у случају нестанка струје. Радове је обавила фирма „Елингзо“ која је добила 
посао на отвореном јавном позиву, а поред извођења посла они су урадили и детаљан план 
нових инсталација и предали уз осталу документацију. 

Током године је реализован и већи број набавки, које су (Правилником о поступку вођења 
набавки) класификоване као набавке по поступку директне погодбе, набавке од 
квалификованих добављача или набавке мале вредности. Уведена је пракса по којој 
Канцеларија расписује позив за прикупљање понуда за набавке мале вредности, иако то није 
обавеза по Правилнику. Ови позиви објављују се на сајту РНИДС-а у секцији "Огласи, тендери и 
конкурси": rnids.rs/cir/огласи,-тендери-и-конкурси  

У трећем 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 
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назива домена и пружање DNS услуга. Такође, у истом периоду, 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 слично. 

Током године су извршене набавке услуга оглашавања, набавке основних средстава потребних 
за рад запослених, продужене су софтверске лиценце у складу са постојећим уговорима и 
набављен је софтвер за надзор мрежне и серверске инфраструктуре. 

Током читаве године у склопу редовних активности извршене су месечне набавке за потребе 
репрезентације и функционисања Канцеларије. 

Редовни и општи послови 

 У свакодневном пословању у ходу запослени у РНИДС-у су били посвећени примени бројних 
законских и других измена, које су на снази од почетка 2014. Такође било је потребно донети 
велики број интерних аката како би пословање било усклађено у формалном смислу са 
позитивним прописима Републике Србије. 

Такође без икаквих проблема је обезбеђен прелазак на електронско подношење обједињене 
пореске пријаве од марта месеца.  

Такође, у финансијском и административном смислу је испраћен пријем новозапослених колега 
у оквиру Канцеларије РНИДС-а. 

Током читаве године су обављани редовни послови на уобичајени начин, укључујући скенирање 
и архивирање документацију, редовно одржавање Канцеларије и друго. Сектор за опште и 
правне послове је редовно обављао текуће послове, као што су набавка средстава потребних за 
рад канцеларије РНИДС-а, предаја захтева и припадајуће документације пред надлежним 
органима, сортирање и архивирање пословне документације, сарадња са интерном и екстерном 
ревизијом и др. 

Опремање Канцеларије и уређивање простора 

Крајем године истекао је уговор на основу кога је изнајмљиван централни канцеларијски уређај 
за фотокопирање, штампање и скенирање. Потписан је уговор са новим добављачем, уз 
значајно ниже трошкове и краћу уговорну обавезу, и почео је тестни период за нови уређај. Нови 
уређај се иницијално показао као значајно унапређење. 

Током године је набављено три мобилна телефона и један преносни рачунар за потребе 
Канцеларије. У оквиру редовног обнављања опреме Канцеларије, обновљен је и део 
канцеларијских радних столица. У ту сврху објављен је јавни позив у коме су наведи захтеви 
РНИДС-а, у погледу карактеристика, носивости, захтеван је и гарантни рок дужи од две године, а 
како би се избегла набавка столица ниског квалитета које не могу да издрже радне услове, а ни 
захтеве ергономије. Део овог канцеларијског намештаја је набављен у 2014, док се набавка 
преосталог дела планира за 2015. 
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Подршка раду Фондације 

Јавност рада 

Интерни информатор Фондације, „РНИДС вести“, традиционална је публикација која даје преглед 
дешавања у РНИДС-у, домаћој интернет заједници и свету на кварталном нивоу. Током 2014. су 
објављена четири издања, на српском и енглеском језику, и једно специјално издање, у марту, 
поводом конференције ДИДС 2014.  

Годишњи извештај о раду РНИДС-а у 2013. години финализован је на српском и енглеском 
језику и објављен у електронском и штампаном издању (само на српском) у IV кварталу 2014.  

Током године, на сајту РНИДС-а редовно су објављивани сви документи којима се, сагласно 
Статуту и другим актима Фондације, обезбеђују највиши стандарди јавности рада: записници са 
седница Конференције суоснивача и Управног одбора; одлуке Конференције суоснивача, 
Управног одбора и директора; квартални и годишњи извештаји о раду Канцеларије и Управног 
одбора; квартални и годишњи финансијски извештаји; ажурне верзије општих аката 
организације; извештаји о раду радних група итд. 

Почетком другог квартала, израђена је секција сајта РНИДС са одговорима на најчешће 
постављана питања о раду организације. 

Током године одржано је више јавних консултација о нацртима измена аката Фондације, од којих 
су најзначајније оне о изменама општих аката о регистрацији назива домена и петогодишњој 
Стратегији РНИДС-а, коју доноси Управни одбор. Канцеларија је активно настојала да у 
дискусију укључи како чланове Конференције суоснивача, путем интерних канала комуникације, 
тако и шири круг заинтересованих корисника интернета, пре свега кроз комуникацију на 
друштвеним мрежама. 

У склопу израде новог организационог веб-сајта, започет је рад на формирању Регистра 
докумената РНИДС-а, који ће обезбедити јединствени интерфејс за приступ свим јавно 
објављеним актима организације, њихово лако сортирање и филтрирање према разним 
критеријумима (нпр. према доносиоцу, датуму доношења, року важности итд). 

Сајт Фондације – рнидс.срб/rnids.rs 

У оквиру редовних активности, на РНИДС-овом веб сајту су током целе године објављиване 
различите најаве, вести, позиви на јавне конкурсе, информације о одржаним догађајима, заједно 
са месечним календарима ИТ догађаја и осталим информацијама. Корисници Интернета у 
Србији су већ традиционално навикнути да, као основни извор информација у вези са 
процедурама регистрације националних интернет домена, посећују веб сајт организације. Током 
прошле године рнидс.срб/rnids.rs имао је око 355.000 прегледаних страница, од којих је страна 
са Whois сервисом забележила око 186.000 посета и представља најпосећенију страницу сајта. 
„Регистрација домена“ и "Списак овлашћених регистара", након Whois сервиса и саме насловне 
странице, такође имају високу посету. 
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У табели испод дат је приказ посећености сајта на кварталном нивоу: 

rnids.rs | рнидс.срб I квартал II квартал III квартал IV квартал УКУПНО 

Број посета 29.880 28.247 26.727 31.905 116.759 

Број појединачних 
посетилаца 

18.601 17.787 16.903 20.125 73.416 

Просечно трајање 
посете 

00:02:54 00:02:35 0:02:41 00:02:50 00:02:45 

Bounce rate 35% 40% 38% 38% 38% 

Због настале кризне ситуације у априлу, која је обновила питања о томе шта је РНИДС и чиме се 
бави, у мају су креирана најчешћа питања и одговори о РНИДС-у, који су постављени на посебну 
страну сајта организације. 

— 

У априлу је завршена израда конкурсне документације за израду и дизајн новог веб сајта 
Фондације – рнидс.срб/rnids.rs и јавни позив је објављен на сајту и свим РНИДС-овим 
друштвеним профилима. После састанка одржаног у јуну, Комисија за избор добављача је 
једногласно донела одлуку да је привредно друштво „Мрежни системи“ д.о.о. дало најпотпунију и 
најквалитетнију понуду након чега је са њима потписан уговор. Током године је урађен дизајн 
сајта, који обједињује модеран изглед, пуну функионалсност и лако сналажење посетилаца на 
њему. Нови РНИДС-ов сајт ће бити прилагођен и мобилним уређајима, а биће финализован и 
доступан у првој половини 2015. године. 

Подршка органима и телима Фондације 

Подршка Управном одбору 

Током 2014, Канцеларија је пружила подршку организацији 30 седница Управног одбора, од чега 
је осам седница одржано уз коришћење новог система за електронско гласање. 

Подршка Управном одбору састојала се 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 коначних аката који су усвајани на 
седницама. 

Канцеларија је за потребе Управног одбора израдила већи број анализа, препорука и нацрта 
правних аката. 

Осим система за електронско гласање, током године уведен је у рад и нови веб базирани систем 
за координацију рада радних група, које формира Управни одбор (и други органи Фондације). 
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Подршка Конференцији суоснивача 

Током 2014, Канцеларија је пружила подршку организацији две редовне седнице Конференције 
суоснивача. 

Прва редовна седница одржана је 31. 5. 2014. у београдском хотелу „Holiday Inn“. На седници су 
поднети редовни извештаји Управног одбора и Статутарне комисије, а усвојене су измене 
Статута Фондације, измене Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена 
и Етички кодекс Фондације, који је важан документ за обезбеђивање јавности рада и 
побољшање поверења, како унутар организације, тако и поверења шире јавности у РНИДС. 
Управни одбор представио је суоснивачима и радни нацрт петогодишње стратегије Регистра и 
најавио јавну расправу која ће трајати три месеца. 

Друга редовна седница одржана је 13. 12. 2014. у београдском хотелу „Москва“. Представници 
суоснивача, након дискусије, усвојили су извештај екстерног ревизора, као и измене у допуне 
Статута, Општих услова регистрације и Пословника о раду Конференције суоснивача. 
Интересантна новина, која је наишла на одобравање свих присутних, јесте увођење 
електронских седница Конференције, чиме се добија могућност ефикаснијег рада. Представници 
суоснивача информисани су о плану и програму рада РНИДС-а за 2015. годину, Стратегији 
РНИДС-а за период 2015-2020. и раду интерне ревизије. На седници су представљени споразуми 
о сарадњи са црногорским националним интернет регистром „ДоМЕн“, као и са Дирекцијом за е-
Управу Републике Србије. 

Одмах након седнице Конференције, одржана је и јавна, јубиларна 200. седница Управног одбора 
РНИДС-а на којој су представници суоснивача имали прилике да директно поставе питања на 
све теме од значаја за рад РНИДС-а и развој домаће интернет заједнице. Једна од тема о којој 
се разговарало била је ћирилички .СРБ домен, а током дискусије разматрана је организација 
предстојеће конференције ДИДС 2015, увођење IPv6 протокола и финансије Фондације. Овакав 
начин сарадње оцењен је као веома добар и добио је подршку суоснивача, тако да ће на 
дневном реду УО током јануара 2015. бити одлука о увођењу јавних седница са суоснивачима, 
као редовне праксе. 

Рад са суоснивачима 

Током 2014. организацији су приступила три нова суоснивача, а из ње је изашло пет. Тиме је 
број суоснивача на крају 2014. износио 59. 

Током године је организовано више састанака са угледним компанијама које су исказале 
интерес за рад РНИДС. Најзначајнија је "Теленор", где је напредак постигнут током на састанку 
са представницом компаније Соњом Лукић, чија је тема била будућа сарадње и могућност да 
"Теленор" постане суоснивач Фондације. "Теленор" је потврдио своју заинтересованост и крајем 
године ушао у процес приступања Фондацији. 

Током године, Канцеларија је одржала више састанака са представницима организација 
активних у области ИКТ, где је било речи о могућностима сарадње и узимању учешћа у раду 
Конференције суоснивача РНИДС-а. Овакви састанци одржани су, између осталог, са локалним 
огранком ISOC-а, Share фондацијом, Удружењем SEE ICT, Diplo фондацијом и Удружењем за 
информациону безбедност. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

Приступни преговори са ЕУ у оквиру Поглавља 10 

Преговори о приступању Србије Европској унији започели су међувладином конференцијом, која 
је одржана 21. 1. 2014. у Бриселу. РНИДС је, током 2014, имао активну и значајну улогу у овом 
процесу. 

Почетком марта, представници РНИДС-а учествовали су на округлом столу Владе Србије и 
организација цивилног друштва поводом отварања преговора са ЕУ у оквиру Поглавља 10 – 
Информационо друштво и медији. 

На основу ових и ранијих контаката представника РНИДС-а са ресорним министарством, 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које координира Подгрупом за Поглавље 
10, укључило је РНИДС у рад подгрупе. Управни одбор РНИДС-а одредио је председника УО 
Душана Стојичевића и саветника директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
Слободана Марковића, као представнике РНИДС-а у оквиру ове подгрупе. 

Током априла и маја, представници РНИДС-а учествовали су на четири радна састанка 
преговарачке Подгрупе за Поглавље 10. РНИДС је у оквиру Подгрупе добио задужење да обави 
анализу правних тековина ЕУ у области интернет домена и управљања Интернетом. С тим у 
вези, одржан је иницијални састанак са заменицом руководиоца подгрупе и припремљен списак 
прописа ЕУ од значаја за наведене области. РНИДС је сачинио анализу правних тековина ЕУ у 
области управљања Интернетом и интернет домена и формулисао питања за Европску комисију 
о резервацији .EU домена од значаја за Републику Србију. 

Крајем маја месеца, представници РНИДС-а присуствовали су праћењу дводневног 
експланаторног скрининга за Поглавље 10, који је одржан у просторијама РАТЕЛ-а и на коме су 
представљени основни елементи правних тековина ЕУ у области телекомуникација и 
информационог друштва. 

У склопу припреме подгрупе за билатерални скрининг (аналитички преглед домаћег 
законодавства и његове усклађености са правним тековинама ЕУ), РНИДС је припремио текст 
сегмента о регистрацији националних интернет домена, који је укључен у званичну основу Владе 
за билатерални скрининг. Такође, припремљена је и пратећа презентација, која је пратила 
излагање представника ресорног министарства о овој теми на самом скринингу у Бриселу, који 
је одржан јула месеца. 

Почетком септембра, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом присуствовао 
је скупу у Влади Србије, на коме су разматрани резултати билатералног скрининга за Поглавље 
10 - Информационо друштво и медији, и разматране даље активности у приступног процесу. 

РНИДС ће наставити са активним учешћем и пружањем подршке државним институцијама у 
процесу приступања ЕУ и током 2015. 
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Сарадња са Повереником за заштиту података о личности 

РНИДС је крајем јуна покренуо поступак ажурирања збирке о подацима о личности, које се воде 
у Централном регистру Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, сагласно Закону о заштити података о личности. 

У склопу овог процеса, Служба Повереника скренула је пажњу да је потребно раздвојити 
тренутно пријављену збирку на две посебне (збирку података о запосленима и збирку података 
о регистрантима) и истовремено извршити ажурирање података. Такође, расправљено је и 
питање обраде података о ЈМБГ и историјских података о контактима за домене. 

По договору са Службом Повереника, РНИДС је преузео задатак да прибави и презентује 
Служби Повереника искуства других националних регистара у погледу поступања са подацима 
о личности. РНИДС је, у сарадњи са Секретаријатом CENTR-е, током септембра месеца спровео 
анкету у којој је учествовало 25 европских националних регистара, чији резултати су 
презентовани Служби Повереника током октобра. 

На крају, закључено је да РНИДС у писаном облику пошаље Служби Повереника опис разлога за 
прикупљање, метода заштите и поступања са подацима о личности. Канцеларија је сачинила 
нацрт одговора, који је, након усвајања на седници Управног одбора, почетком децембра упућен 
Служби Повереника. 

Даљи контакти на ову тему са Службом Повереника биће настављени у првом кварталу 2015. 
године. 

Конференција "Интернет дијалог Србије ’14." 

Током новембра месеца остварена је сарадња са Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација поводом организовања треће годишње конференције „Интернет дијалог 
Србије“ (ИДС). 

Овај догађај одржан је 18. 11. 2014. у малој сали Дома Народне скупштине Републике Србије. На 
другој пленарној сесији, на тему „Нове технологије и употреба Интернета“, коју је модерирао 
помоћник министра Сава Савић, поред осталих учесника из МТТТ, РАТЕЛ-а, ПКС, Дирекције за 
е-Управу и Пиратске партије, свој допринос је дао и Душан Стојичевић, председник УО РНИДС-а. 

Душан Стојичевић искористио је прилику да се захвали Влади Србије, која је у преговоре око 
приступања ЕУ директно укључила организације грађанског друштва, што нису урадиле многе 
друге земље. У даљој дискусији, навео је да ЕУ није нашла ниједан проблем у сфери управљања 
интернет доменима у Србији и скренуо пажњу на IPv6, који је РНИДС омогућио још пре две 
године. Такође, поменуто је да РНИДС већ обавља неке послове у вези са безбедношћу 
националних домена и најављено формирање посебног тела SIRT (Security and Incident Response 
Team) за подручје националних домена, током 2015. 

Други контакти са државним институцијама 

Крајем фебруара, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом одржао 
је иницијални састанак са Небојшом Васиљевићем, помоћником министра спољне и унутрашње 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 40/58 

трговине и телекомуникација за електронске комуникације, информационо друштво и пошту, о 
сарадњи МТТТ и РНИДС-а. Након овог, уследио је још један састанак у МТТТ током марта, овог 
пута са државним секретаром Стефаном Лазаревићем, на тему увођења IPv6 протокола у 
Србији, планираним активностима РНИДС-а и модалитетима сарадње у тој области са ресорним 
министарством и другим државним институцијама. Након формирања нове Владе, током јуна 
одржан је састанак са Савом Савићем из Министарства трговине, туризма и телекомуникација о 
текућој сарадњи министарства и РНИДС-а и укључивања МТТТ у рад ICANN-овог Government 
Advisory Committee (GAC). РНИДС је пружио подршку делегирању новог представника Србије у 
GAC-у, што се формално догодило на састанку ICANN-а у Лос Анђелесу, октобра 2014. 

Током другог квартала, одржан је састанак у Канцеларији Владе Србије за сарадњу са цивилним 
друштвом, где су представници РНИДС-а упознали директорку Канцеларије и њене сараднице 
са историјатом, начином рада и активностима РНИДС-а. На састанку су, такође, размотрене 
могућности сарадње у будућности. 

Крајем маја, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
присуствовао је састанку код новог министра просвете, Срђана Вербића, на тему планова за 
примену ИКТ у образовању, а крајем јуна одржан је састанак у дирекцији Пореске управе на 
тему подршке ИТ предузетницима. 

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 предложено закључивање споразума о 
сарадњи. 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом посетио је у септембру 
Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), где је било речи 
о актуелним дешавањима у области електронских комуникација. 

Крајем новембра делегација РНИДС-а посетила је Управу за заједничке послове републичких 
органа (УЗЗПРО), која управља делегираним .gov.rs и .упр.срб доменима. На овом састанку 
договорена је конкретна сарадња у вези са: регистрацијом домена за потребе правосуђа, 
унапређењем заштите домена од великог значаја за државу, успостављањем Whois сервиса за 
државне домене и увођењем новог софтвера за управљање доменима како у РНИДС-у, тако и 
УЗЗПРО-у током 2015. године. 

Праћење регулаторне активности 

Током првог квартала, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
учествовао је на округлом столу у организацији Привредне коморе Србије (ПКС) и Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација на тему развоја стартап екосистема и електронске 
трговине у Србији, као и округлом столу ПКС-а о регулисању поновног коришћења података у 
поседу државних органа (Data Re-Use). 

Током другог квартала, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
учествовао је на округлом столу Дирекције за е-Управу о јавним расправама на порталу е-
Управа. У мају, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
учествовао је у процесу јавне расправе нацрта скупа закона о финансијским услугама, који, 
између осталог, покривају област е-новца. У сарадњи са „Share Defense“, сачињен је коментар 
ових нацрта и упућен Народној банци Србије. 
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Представници РНИДС-а учествовали су током октобра на скупу о развоју сектора ИКТ у 
организацији ПКС-а и Министарства привреде, где су изнели предлоге у вези са употребом 
националних домена и развојем е-пословања. 

У децембру, представници РНИДС-а присуствовали су представљању нацрта Стратегије развоја 
е-Управе, као и јавној расправи поводом истог документа у организацији Друштва за 
информатику Србије. Том приликом изнети су предлози за унапређење стратегије у смислу веће 
употребе .упр.срб домена, као и израде плана миграције државних институција на IPv6 протокол, 
у чему је РНИДС спреман да пружи подршку. 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом обавио је током године 
већи број неформалних консултација са представницима различитих државних институција, на 
теме од значаја за развој информационог друштва у Србији. 

Обављене су неформалне консултације и послати корисни документи колегама из 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација о досадашњим активностима у Србији по 
питању формирања CERT-а. За потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
сачињене су информације о конференцији ITU Plenipot ’14. Колегама из Министарства правде и 
Министарства финансија послата су мишљења и корисни документи на тему размене података 
између државних институција (G2G сервиси). На молбу колега из Министарства финансија, 
саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом дао је своје мишљење о коришћењу 
рачуна у електронском облику. Званично мишљење Министарства финансија на ову тему, 
објављено током новембра месеца, коначно је разрешило недоумице у погледу коришћења е-
рачуна и уклонило препреке њиховом ширем прихватању. 

Остало 

Током маја припремљен је пакет докумената о функционисању РНИДС-а за потребе 
информисања државних институција, као и одговори на најчешће постављана питања о раду 
РНИДС-а (која су постављена и на насловну страну сајта). 

У другом кварталу одржан је састанак са Браниславом Добросављевићем из Агенције за 
привредне регистре (АПР) на тему сарадње РНИДС-а и АПР-а, као и могућностима за 
преузимање података из базе АПР-а, ради провере и повећања квалитета података у бази 
националних домена. 

Крајем године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација обратило се РНИДС-у са 
молбом да финансијски подржи функционисање Центра за безбедни Интернет у 2015. години. 
Управни одбор донео је одлуку о одобравању ове подршке на седници од 30. 12. 2014. 

 

Односи са интернет заједницом 

Током првог квартала 2014. одржан је својеврстан „brainstorming“ – састанак са истакнутим 
представницима интернет заједнице на тему РНИДС-овог присуства на Интернету и боље 
комуникације. Овај састанак је уједно био и прилика за боље повезивање са активним 
појединцима, размену идеја и дискусију током које су дати предлози за будуће кампање. Од 
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посебне важности је чињеница да су захваљујући састанку, присутни постали боље упознати са 
начином рада и организацијом Фондације. 

У првом кварталу, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
говорио је на трибини Центра за промоцију науке поводом 25 година од покретања WWW 
сервиса, заједно са Зораном Станојевићем из РТС-а и Петром Кочовићем из „Гартнера“. 

Током другог квартала, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
био је присутан и на следећим скуповима: Конференција студената економије „КОНСЕК 2014” на 
Златибору, као учесник панела о ИТ предузетништву; Регионална конференција „OMG Commerce 
2014” у Загребу, као учесник панела о улози државе у области ИКТ, панел дискусија „Процени 
мобилног оператора” о квалитету наступа домаћих мобилних оператора на друштвеним 
мрежама, односу са корисницима и регулативи у тој области. 

У септембру, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом учествовао 
је, 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. 

— 

Поводом 17. по реду доделе признања „WebTop50“ најбољим сајтовима у Србији, коју је у јануару 
организовао часопис „PC Press“, Данко Јевтовић је у име РНИДС-а доделио специјално 
признање сајту Elementarium.cpn.rs, Центра за промоцију науке, као најбољем сајту на српском 
националном домену. 

Програми едукације 

Током јула је, под покровитељством РНИДС-а, на Међународном летњем кампу C.O.D.E. у Нишу, 
одржана 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 током 2014. 

— 

У новембру је на Електротехничком факултету (ЕТФ) у Београду одржано предавање „Сајбер 
безбедност у Србији“, у организацији РНИДС-а и Студентске уније ЕТФ-а (СУЕТФ). Око 80 
посетилаца разговарало је са домаћим ИКТ стручњацима (Бошком Радивојевићем из 
привредног друштва "Mainstream", Луком Герзићем из "Gerzic & Associates" и Јованом Шикањом 
из "Лимунда") о највећим изазовима на пољу сајбер безбедности у Србији и свету. Предавање је 
наишло на добар одзив студената, након чега су уследили позиви да се слична предавања 
одрже и на Факултету организационих наука и Факултету безбедности. Сарадња са СУЕТФ-ом је 
успостављена још у мају 2014. када је РНИДС подржао учешће представника СУЕТФ на 
Електријади – међународним сусретима студената електротехнике. 
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4ПИ 

Током године је дефинисано више предлога за 4ПИ пројекте. У септембру је Управни одбор 
дискутовао о предлозима и усвојио концепт будућег пројекта, те је Канцеларије разрадила 
детаље и одговарајући временски оквир за његову реализацију. 

Организација и суорганизација скупова 

У јануару је организована панел дискусија „Ћирилица и Интернет - у Србији и свету“ којом је 
обележена друга годишњица .СРБ домена. Одржана је на дан Светог Саве у просторијама 
Центра за промоцију науке. Модератор панела је била Тамара Вученовић, новинар и уредник 
емисије „Дигиталне иконе“, на Радио Београду 2. У дискусији су учествовали: проф. др Биљана 
Дојчиновић, професор Филолошког факултета у Београду и руководилац пројекта „Књиженство“, 
др Жарко Мијајловић, редовни професор Математичког факултета у Београду, Werner Staub, 
сувласник Axone Services & Développement SA (Швајцарска), члан Извршног одбора CORE 
Association (домени .сайт и .онлайн), Миленко Васић, ИТ новинар и сарадник Одбора за 
стандардизацију српског језика САНУ, Душан Стојичевић, председник Управног одбора РНИДС-а 
и Сашо Димитријоски, директор МАРнет-а, македонског националног регистра. 

У Бору је 12. и 13. 4. 2014.. одржана конференција о интернет предузетништву „WebDan“, 
намењена средњошколцима и студентима, као и свима који желе да на Интернету развију свој 
посао. РНИДС је подржао организацију догађаја, а руководилац Сектора за развој пословања и 
маркетинг Предраг Милићевић одржао је предавање о брендирању на Интернету и улози 
интернет домена у томе, које је оцењено као друго најбоље предавање на Конференцији. 

РНИДС је 11. 4. 2014. у просторијама Центра за промоцију науке организовао панел дискусију 
„Господари Интернета - промена у управљању“. Повод је била одлука Министарства трговине 
САД да започне кључну фазу глобализације у управљању Интернетом, у којој он престаје да буде 
под контролом САД. Тим поводом је ICANN покренуо глобални процес консултација о томе како 
нови „мултиактерски“ систем управљања Интернетом треба да изгледа. Циљ панел дискусије је 
било информисање јавности и подстицање домаће интернет заједнице да се и она укључи у овај 
глобални консултативни процес. Учесници су били Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, 
Владимир Радуновић, координатор едукативних и тренинг програма е-Дипломатије у „Дипло 
фондацији“, Милан Јанковић, директор РАТЕЛ-а и Марко Ђорђевић, активиста српског огранка 
ISOC-а. Модератор је био Слободан Марковић. 

РНИДС је пружио подршку и организацији XIV међународне конференције о електронској 
трговини и електронском пословању „Е-трговина“ која је одржана од 15. до 17. 4. 2014. Предраг 
Милићевић је, и овом приликом, одржао предавање на тему брендирања на Интернету. На овом 
скупу је учествовао и Слободан Марковић, као модератор два панела – о процесирању платних 
картица путем интернета и регулативи за е-новац; 

Успешна сарадња успостављена је и са агенцијом „Creative Media Art“ која је организовала 
„Webiz 2.0 - Конференцију о пословној примени Интернета“ од 20. до 23. 3. 2014. у Зрењанину и 
„Webiz пословну едукацију“ од 7. до 9. 11. 2014. у Суботици. РНИДС је спонзорисао оба догађаја 
учествујући у програму кроз предавања Предрага Милићевића, којима је присуствовало укупно 
око 160 привредника из целе Србије. 
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У оквиру СтартИТ ФЕСТ-а у Културном центру „Град“ у Београду, под покровитељством и у 
организацији РНИДС-а, 17. 5. 2014. је организована панел дискусија „Како постати ИТ 
предузетник у Србији”, с циљем да помогне и олакша свима који желе да се баве ИТ 
предузетништвом. Присутни су разговарали са стручњацима из области права, књиговодства и 
финансија, а модератор панела је био Слободан Марковић. За време хакатона у „Mikser House“, у 
оквиру СтартИТ ФЕСТ-а, Предраг Милићевић је присутнима одржао предавање на тему „Додир 
бренда“, о важности домена у брендирању на Интернету. 

Стручни скуп на тему увођења IPv6 протокола у Србији организован је 5. 6. 2014. у Центру за 
промоцију науке. Скупу је присуствовало око 40 учесника, међу којима су били представници 
свих мобилних, највећих фиксних и кабловских оператора, интернет и хостинг провајдера, SOX-а, 
АМРЕС-а и државних институција. Модератор скупа је био Слободан Марковић. 

Поводом почетка едукативно-промотивне кампање „Шта све можеш са својим доменом...“, 11. 6. 
2014. је организован „DomenUp“ - неформално окупљање представника интернет заједнице који 
су активни на друштвеним мрежама и који прате активности РНИДС-а. Кроз дружење и 
разговор, њих 40-ак је имало прилику да се упозна са новом кампањом и садржајима на 
domen.rs сајту и информације о томе подели по мрежама. 

Панел дискусија „Интернет безбедност 3 у 1“, организована је 29. 10. 2014. у Музеју науке и 
технике поводом Европског месеца сајбер безбедности. Тим поводом, од компаније „Gerzić & 
Associates“ наручено је истраживање о стању безбедности домаћих интернет домена, које је 
представљено на скупу. Различите аспекте сајбер безбедности су у својим излагањима 
осветлили: Јасмина Мешић, координаторка словеначког националног програма едукације 
"Сигурни на Интернету" при ARNES SI-CERT-у, Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ услуге 
РНИДС-а, Бранислав Веселиновић, главни инспектор у Одељењу за високотехнолошки 
криминал МУП-а, Лука Герзић и Милош Марчета из компаније "Gerzić & Associates", Николина 
Љепава, психолог и предавач на Факултету за медије и комуникације, Лазар Бошковић, 
директор агенције „АгитПРОП", Милоје Секулић, сувласник и е-PR у агенцији „Homepage”, Бошко 
Радивојевић, директор компаније „Mainstream”, Јован Шикања, администратор за безбедност 
компаније "Лимундо" и Владимир Маринков из адвокатске канцеларије "Губерина–Маринков". 
Дискусију је модерирао Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом РНИДС-а. Дискусији је присуствовало око 40 заинтересованих и 24 представника 
различитих медија. 

#SmisliDomenUp - неформално окупљање око 40 представника домаће интернет заједнице 
органзовано је 24. 11. 2014. поводом почетка онлајн такмичења „Смисли домен и освоји геџет“. 
На иницијативу агенције „Homepage“, наше окупљање су посетили Niall Horgan и Scott Thwaites, 
партнер менаџери Твитера за Европу, Блиски исток и Африку, а са њима су овом приликом 
размењени контакти и успостављена комуникација. Успешан завршетак овог такмичења 
обележен је 26. децембра, када су добитницима уручене награде. 

ДИДС 

Пета годишња Конференција ДИДС 2014, одржана је 10. 3. 2014, у Хотелу „Metropol Palace“ у 
Београду. Овај Дан интернет домена Србије је окупио 25 учесника из земље и света, 35 новинара 
из 24 медијских кућа и агенција, и преко 200 посетилаца. Конференција је, као и до сада, била 
бесплатна за све посетиоце, уз регистрацију путем е-поште са адреса на националним 
доменима. 
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Програм је био подељен на три тематска блока. У првом блоку се иза назива „Доменизација“ 
крила прича о увођењу преко 1000 нових генеричких интернет домена (gTLD) и то на више 
језика и писама. Модератор је био Владимир Радуновић из Дипло фондације. Други блок је 
носио назив „Друштвенизација“ и био је посвећен добром присуству и позиционирању интернет 
сајтова на друштвеним мрежама, а модератор је била Ивана Ћирковић, оснивач и уредник 
женског портала „OrganVlasti.com“. „Добра локација“ је био назив трећег блока, који је 
представио успешне пројекте на националним интернет доменима. Модератор је био Иван 
Минић, оснивач и директор форума „Бурек“. 

Уговорено је 26 медијских спонзорстава (штампа, радио, ТВ, веб), као и техничко спонзорство 
Телекома Србија, који је обезбедио бесплатан Интернет (100 Mbps) за све учеснике и посетиоце. 
Забележено је укупно 186 објава у медијима, од тога 123 на Интернету (плус постови на 6 
блогова), 10 на ТВ станицама, 20 на радио станицама и 27 у штампаним медијима (16 текстова и 
11 огласа). Имали смо пренос уживо на 10 локација, а на основу података LiveTV (преко којих је 
вршен пренос), Конференцију је онлине пратило укупно око 870 особа. 

На Твитеру је био актуелан хаштаг #DIDS2014 који је споменут у 1071 твиту, од којих је највише 
било објављено на дан Конференције (702). Процена је да је комуникација имала досег до више 
од 30.800 Твитер профила и да је твитове са #DIDS2014 хештегом видело око 71.200 људи. 
Најаве блокова, фотографије, ауторски текстови и остали садржаји са Конференције 
промовисани су на Фејсбуку, захваљујући чему их је видело око 120.000 људи на овој 
друштвеној мрежи. 

На крају догађаја је попуњено 124 упитника у којима су посетиоци први блок оценили просечном 
оценом 4,32 (модератор је добио 4,52, а учесници 4,28), 2. блок просечном оценом 4,30 
(модератор је добио 4,38, а учесници 4,23), а 3. блок просечном оценом 4,18 (модератор је добио 
4,19, а учесници 4,09). Просечна оцена организације целокупног догађаја износи 4,70. Посетиоци 
су посебно интересовање показали за теме „Интернет и пословање“ (89 гласова) и „Друштвене 
мреже“ (74 гласа), а на 3. месту је овај пут тема „Интернет и образовање“ (65 гласова). 

Управљање Интернетом 

Директор РНИДС, Данко Јевтовић, је 25. 4. 2014. као говорник учествовао у свечаном отварању 
међународне научне конференције „Синтеза“, Универзитета Сингидунум“ у Београду и кратко 
представио рад и значај РНИДС-а. 

— 

Слободан Марковић, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, 
изабран је за члана Мултиактерске саветодавне групе (Multistakeholder Advisory Group - MAG), 
која саветује генералног секретара Уједињених нација о програму и распореду Форума о 
управљању Интернетом (Internet Governance Forum - IGF). Ова информација објављена је на сајту 
УН 12. 11. 2014. (un.org/press/en/2014/pi2104.doc.htm). 

MAG се састоји од 55 чланова, који су представници држава, приватног сектора, цивилног 
друштва, академске заједнице и организација које управљају техничком инфраструктуром 
Интернета. Задатака MAG-а је припрема наредног IGF-a, заказаног за новембар 2015. у Бразилу. 
IGF (www.intgovforum.org) је главни глобални форум за дискусију о јавним политикама у вези са 
Интернетом, који, почев од 2005, једном годишње сазива генерални секретар УН. Створен је на 
Светском самиту о информационом друштву (WSIS) 2005. IGF не усаглашава резолуције и не 

http://www.un.org/press/en/2014/pi2104.doc.htm
http://www.intgovforum.org/
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доноси обавезујуће одлуке, већ са различитих позиција осветљава теме од значаја за 
управљање Интернетом, доприносећи тако повећању разумевања између различитих актера и 
стварајући основу за одлуке које усвајају друге институције, као што су ICANN, ITU или WIPO. 

Повећање употребе IPv6 протокола 

Управни одбор РНИДС-а донео је током априла одлуку о формирању Радне групе за IPv6, са 
задатком формулисања скупа активности усмерених на повећање употребе IPv6 протокола на 
домаћем делу Интернета у периоду од наредних пет година. 

Радна група за IPv6 одржала је први састанак крајем маја 2014, када је одлучено да се већ 
почетком јуна организује округли сто са циљем окупљања кључних актера у процесу преласка 
на IPv6, упознавањa са стањем употребе IPv4 ресурса и плановима оператора за прелазак на 
IPv6, као и отварања дискусијe о потребама оператора у том процесу и активностима које би 
РНИДС могао да предузме како би подржао процес преласка. 

Округли сто о IPv6 одржан је 5. 6. 2014. у Центру за промоцију науке. Скупу је присуствовало 
преко 40 учесника, међу којима су били представници свих мобилних оператора (МТС, Теленор, 
Vip mobile), највећих фиксних оператора (Телеком, Орион Телеком), кабловских оператора 
(Радиjус вектор, IKOM, AVcom, удружење УКОШ), интернет провајдера (EUnet, Беотел/Верат, 
Нинет), Serbian Open eXchange (SOX), hosting провајдера (AdriaHost, Mainstream, Magic), 
Академске мреже Србије (AMRES) и државних институција (Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Завод за 
информатику и статистику Града Београда). 

На основу закључака дискусије, Радна група за IPv6 је направила анализу тренутне ситуације и 
формулисала предлог скупа активности, које би РНИДС требало да предузме током наредних 
пет година, са циљем повећања употребе IPv6 протокола на домаћем делу интернета. 

Овај извештај предат је Управном одбору 1. 9. 2014. и објављен је на сајту РНИДС-а након што га 
је УО усвојио. 

SIRT 

Позиција Интернета као недељивог дела савременог друштва и пословања је довела до бројних 
безбедносних инцидената глобалном и српском у сајбер простору што је указало на изазове и 
потреба за сајбер безбедношћу. РНИДС, као национални регистар, који и управља DNS 
инфраструктуром за .RS и .СРБ домене највишег нивоа, одлучио је да предузме кораке у циљу 
подршке развоју Интернета кроз побољшање безбедности на Интернету. 

Ради осмишљавања најбољег начина како би РНИДС могао да да свој допринос, саветник 
директора Мирјана Тасић је почетком године започела анализу потреба и могућности. Сачињен 
је предлог пројектног задатка за формирање Тима за брзе одговоре у сигурносним 
инцидентним ситуацијама (Security Incident Response Team) на мрежној инфраструктури којом 
управља РНИДС, под називом РНИДС SIRT. 

Да би се дошло до оквира који би омогућио формирање РНИДС SIRT службе у нашим условима, 
где не постоји довољно искуства у пружању сличних услуга, било је потребно да се направи 
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преглед решења која су примењена у националним регистрима у свету. После проучавања и 
анализе примењених решења, уз посебно обраћање пажње на слична решења у оквиру ccTLD 
регистара, сачињен је предлог документа који дефинише оквир у којем би РНИДС SIRT могао да 
ради.  

Предлог садржи следеће елементе: 

■ Мисија РНИДС SIRT-а 
■ Могућа корисничка база 
■ Задаци које РНИДС SIRT треба да обавља 
■ Услуге које би РНИДС SIRT нудио интернет заједници 

RSNOG 

Скуп о увођењу IPv6 протокола у Србији, коју је РНИДС организовао јуна 2014. године, окупио је 
представнике свих највећих домаћих оператора. На овом скупу, поред осталог, представљена је 
идеја о формирању Групе мрежних оператора Србије (RS Network Operators Group), као отворене 
заједнице окупљене око заједничког интереса побољшања квалитета, перформанси, 
стабилности и сигурности интернет мрежа и услуга у Србији. 

У периоду након скупа, Управни одбор РНИДС-а разматрао је и усвојио одлуку о подршци 
RSNOG заједници. Ова подршка обухвата администрирање е-листе и веб-сајта, као и подршку 
будућим активностима RSNOG заједнице, усмереним на размену идеја, знања и најбољих пракси 
између мрежних стручњака у Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и 
свету. 

У децембру је покренута електронска листа RSNOG заједнице, посвећена дискусији о техничким 
питањима од значаја за функционисање домаћих интернет мрежа. На листи се тренутно налазе 
представници телекомуникационих оператора и интернет провајдера (Телеком Србија, Теленор, 
VIP Mobile, Орион телеком, ICOM, Радијус вектор, AVcom, EUnet, Beotel), хостинг провајдера 
(AdriaHost, Mainstream), као и представници Serbia Open eXchange (SOX) и Академске мреже 
Србије, а листа је отворена за све мрежне администраторе у Србији. 

Остало 

Управни одбор је донео више одлука ради реализације финансијске помоћи ради отклањања 
последица поплава у Србији. Укупно је директно донирано непуних 2,3 милиона угроженим 
подручјима. Поред тога, извршена је и директна донација 200 екстерних батерија за мобилне 
телефоне Црвеном крсту. 

РНИДС је током мајских поплава пружио подршку заједници најпре кроз промоцију активности 
тима poplave.rs веб сајта. Приликом почетног развоја идеје за сајт poplave.rs, иницијаторима веб 
сајта је преко Твитера скренута пажња на то да је .RS боље решење од првобитно планираног 
.info домена, што су они и усвојили. Током ванредног стања, РНИДС је подржавао њихов рад и 
активности, што је са њихове стране препознато и посебно истакнуто на конференцији за медије 
одржаној 23. 5. 2014. у Медија центру. 
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Финансијски извештаји 

Велики број законских измена у области рачуноводства које су донете током године примењују 
се први пут на састављање и предају финансијских извештаја (биланса) за 2014. 

Пре свега, рок за предају коначних финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре 
продужен је на 30. 6. 2015. Подсећања ради, рок за предају пореске пријаве пореза на добит 
прошле године померен на исти датум, тако да су ова два рока тиме усклађена.  

До сада су се биланси предавали Агенцији за привредне регистре до 28. фебруара текуће године 
за претходну годину. Сад је први пут рок за предају завршног рачуна значајно дужи. Међутим, 
законом је уведена нова категорија, а то је извештај за статистичке потребе. Рок за њихову 
предају је „стари рок” 28. 2. 2015. 

Од пакета финансијских извештаја (како коначних тако и оних за статистичке потребе) за 2014. 
годину, мала, средња и велика правна лица су у обавези да исте подносе електронским путем. 
Предуслов за то је био да посебан програм АПР-а за то буде спреман до 31. 1. 2015, међутим то 
се није догодило. Током фебруара месеца Агенција за привредне регистре обавестила је све 
обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку 
Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке за 
2014, буде продужен до 31. 3. 2015. На сајту АПР-а је 2. 3. 2015. објављено да је предметни 
програм пуштен у рад.  

За попуњавање и предају коначних финансијских извештаја потребно је да се сачека коначно 
доношење Правилника о попуњавању пореског биланса за недобитне организације за друга 
правна лица, неопходан акт за састављање пореског биланса и индиректно биланса успеха. Чим 
се то догоди, уследиће и састављање коначних финансијских извештаја за 2014. За потребе ове 
анализе користе се подаци из Извештаја за потребе статистике. Дакле, очекује се да неопходни 
додатни акт(и) буду донети како би се поднео и сет коначних финансијских извештаја за 2014, 
без потребе да се чека 30. 6. 2015. 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. 1 – 31. 12. 
2014, у поређењу са истим периодом 2013), као и биланс стања (на дан 31. 12. 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: 

 У .000 динара (РСД) 2013. или 31. 12. 2013.  2014. или 31. 12. 2014. % (2014/2013) 
Пословни приходи 85.680 92.456 107,9% 

Пословна добит 7.207 990 86,3% 

Нето резултат 7.334 3.094 57,8% 

Актива 119.525 123.749 103,5% 

Капитал 66.116 68.913 104,2% 

Нето дуг -2.928 -9.997 341,4,% 
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Биланс успеха 

У .000 динара (РСД) 2013 2014 
Пословни приходи 85.680 92.456 
Приходи од продаје 84.980 91.747 

Остали пословни приходи 700 709 

Пословни расходи 78.473 91.466 
Трошкови материјала 565 849 

Трошкови зарада и накнада зарада 44.146 54.379 

Остали пословни расходи 28.645 30.748 

Трошкови амортизације  5.117 5.490 

EBIT 7.207 990 
EBIT маржа 8,4% 1,1% 
Финансијски приходи 2.690 4.021 

Финансијски расходи 838 252 

Остали приходи 190 11 

Остали расходи 439 60 

Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  -3 -606 

EBT 8.807 4.104 
Порез 1.473 1.010 

Нето резултат 7.334 3.094 
Нето профитна стопа 8,6% 3,3% 

У 2014. је остварен раст пословних прихода у износу од 7,9% у односу на остварење из 2013. 
године. Имајући у виду да су пословни расходи (укључујући и амортизацију) остварили раст у 
истом периоду од 16,6%, пословни добитак је на нивоу од 990 хиљада динара (уз стопу од 1,1%, и 
смањење у односу на 2013. од преко 86%. Треба нагласити да су у оквиру пословних расхода 
новим контним оквиром обухваћени и трошкови донација, што до сада није био случај. 

Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 4.104 хиљаде 
динара (уз стопу од 4,4% и смањење од нешто више од два пута у односу на 2013. Последица 
значајно већег резултата пре опорезивања у односу на пословни резултат је у завидном 
добитку из финансирања на нивоу од 3.769 хиљаде динара. Нето добит износи 3.094 (уз стопу од 
3,3% и смањење у односу на 2013. од око 58%, када је профитна стопа била на нивоу од 8,6%). 
Дакле и даље је на снази позитивно финансијско пословање, али са што већом тежњом ка 
стављању фондацијске улоге у први план. 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за 2014. 50/58 

Биланс стања 

У .000 динара (РСД) 31.12.2013. 31.12.2014. 
Стална имовина 64.439 62.366 

Нематеријална имовина 3.203 3.922 

Некретнине, постројења и опрема 60.779 58.444 

Дугорочни финансијски пласмани 457 480 

Обртна имовина 55.086 61.383 
Залихе и дати аванси 1.163 684 

Потраживања 203 658 

Краткорочни финансијски пласмани 47.908 47.911 

Готовински еквиваленти и готовина 2.958 9.928 

ПДВ и активна временска разграничења 2.854 2.202 

Актива 119.524 123.749 
Ванбилансна актива 42 5 
Капитал 66.116 68.913 

Нераспоређена добит/Губитак ранијих година 58.782 65.819 

Нераспоређена добит/Губитак текуће године 7.334 3.094 

Дугорочна резервисања 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 
Краткорочне обавезе 53.409 54.836 

Краткорочне финансијске обавезе 30 69 

Обавезе из пословања 5.107 4.323 

Обавезе по основу ПДВ и ПВР 46.624 49.438 

Остале краткорочне обавезе  834 944 

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 814 62 

Пасива 119.525 131.419 
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: 

 

Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види, и даље је присутан тренд 
растуће ликвидности кроз призму нето обртног фонда. Наиме, на крају 2012. је био негативан на 
нивоу од 11.599 хиљада динара, а на крају 2013. постаје позитиван (део обртне имовине је 
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покривен дугорочним изворима) и износи 1.676 хиљада. Овај показатељ је на крају 2014. 
позитиван, још већи него 2013. и износи 6.547 хиљада динара. 

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

Показатељ 31. 12. 2012. 31. 12. 2013. 31. 12. 2014. 

Ликвидност 1. степена 0,13 0,06 0,18 

Ликвидност 2. степена 0,84 1,01 1,11 

Ликвидност 3. степена 0,89 1,03 1,12 

Горе наведени показатељи указују на све већу ликвидност РНИДС-а, што сведочи о све 
стабилнијем финансијском положају, као и могућности за редовно сервисирање свих доспелих 
и потенцијалних обавеза. Ово је додатно поткрепљено чињеницом о негативном нето дугу, који 
је на крају 2014. при том већи за скоро 3,5 пута у односу на 2013. 
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Реализација Финансијског плана 

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

Детаљнији приказ следи на табели испод: 

Шифра Назив План Реализовано 
до 31. 12. Преостало Проценат 

реализације 

А Приливи 113.030.454 116.075.905 -3.045.451 102,7% 

1 Пословни приливи 110.633.454 113.370.542  -2.737.088  102,5% 

1.1 Аванси за домене 109.877.454 112.681.542  -2.804.088  102,6% 

1.2 Годишње накнаде суоснивача 744.000 672.000  72.000  90,3% 

1.3 Провера оспособљености 12.000 12.000  0  100,0% 

1.4 Остали пословни приливи 0 5.000  -5.000   

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 2.705.363  -308.363  112,9% 

3.1 Камате на орочена средства у банкама 2.025.000 1.879.097  145.903  92,8% 

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 372.000 826.266  -454.266  222,1% 

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 123.584.570 109.964.059  13.620.511  89,0% 

4 Унапређење основне функције 17.940.328 13.473.744  4.466.584  75,1% 

4.1 
Унапређење софтвера за регистрацију 
домена 

3.805.135 3.069.414  735.721  80,7% 

4.2 Увођење DNSSEC 851.250 462.000  389.250  54,3% 

4.3 Увођење IPv6 67.280 4.302  62.978  6,4% 

4.4 Опрема 2.692.000 498.749  2.193.251  18,5% 

4.5 Раздвајање јавних сервиса 236.400 136.214  100.186  57,6% 

4.6 Техничка подршка 6.324.603 6.276.702  47.901  99,2% 

4.7 Интернет услуге 1.140.000 1.027.656  112.344  90,1% 

4.8 Систем за управљање пословањем 589.500 240.000  349.500  40,7% 

4.9 
Безбедност информација и континуитет 
пословања 

242.000 184.222  57.778  76,1% 

4.10 Софтверске лиценце 1.641.160 1.574.484  66.676  95,9% 

4.11 Унапређење DNS система 351.000 0  351.000  0,0% 

5 Развој пословања 15.326.080 13.048.365  2.277.715  85,1% 
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Шифра Назив План Реализовано 
до 31. 12. Преостало Проценат 

реализације 

5.1 Односи са јавношћу 7.691.360 5.695.878  1.995.482  74,1% 

5.2 Маркетинг 6.334.320 6.301.981  32.339  99,5% 

5.3 Развој пословања 1.252.000 1.028.345  223.655  82,1% 

5.4 Остало 48.400 22.160  26.240  45,8% 

6 Финансирање пројеката од значаја 7.055.070 4.415.946  2.639.124  62,6% 

6.1 Суфинансирање пројеката 415.500 0  415.500  0,0% 

6.2 Подршка овлашћеним регистрима 300.000 118.764  181.236  39,6% 

6.3 Друштвено корисне активности 4.660.000 2.995.027  1.664.973  64,3% 

6.4 Спонзорства 828.000 807.028  20.972  97,5% 

6.5 Стипендије за радове на факултетима 120.000 0  120.000  0,0% 

6.6 Радионице у организацији РНИДС-а 497.570 495.127  2.443  99,5% 

6.7 Антиспам пројекти 0 0  0   

6.8 
Интернет власник, подстанар и 
бескућник 

84.000 0  84.000  0,0% 

6.9 Интернет управљање 100.000 0  100.000  0,0% 

6.10 Остало 50.000 0  50.000  0,0% 

7 Административни и општи трошкови 12.416.380 11.749.592  666.788  94,6% 

7.1 Професионалне услуге 2.287.100 2.223.839  63.261  97,2% 

7.2 Трошкови функционисања канцеларије 2.090.200 2.084.956  5.244  99,7% 

7.3 Путни трошкови 4.723.520 4.380.434  343.086  92,7% 

7.4 Комуналије 920.560 848.934  71.626  92,2% 

7.5 Комуникације 893.200 819.531  73.669  91,8% 

7.6 Осигурање 298.000 264.447  33.553  88,7% 

7.7 Одржавање просторија 531.800 527.201  4.599  99,1% 

7.8 Репрезентација 398.000 347.685  50.315  87,4% 

7.9 Остало 274.000 252.565  21.435  92,2% 

8 Запослени 34.774.391 33.349.611  1.424.780  95,9% 

9 Капитална улагања (сем 4-7) 0 0  0   

10 Остали расходи 14.358.740 13.654.592  704.148  95,1% 

10.1 Рад Управног одбора 9.320.751 9.280.267  40.484  99,6% 

10.2 Путни трошкови 2.609.548 2.359.879  249.669  90,4% 

10.3 Репрезентација 48.024 17.932  30.092  37,3% 

10.4 Сарадници и експерти 2.330.417 1.972.863  357.554  84,7% 

10.5 Остало 50.000 23.650  26.350  47,3% 

11 Конференција суоснивача 2.797.695 2.624.120  173.575  93,8% 

11.1 Одржавање конференције 448.000 443.641  4.359  99,0% 

11.2 Накнаде 2.319.695 2.166.428  153.267  93,4% 

11.3 Остало 30.000 14.051  15.949  46,8% 

12 Остали одливи 709.000 521.413  187.587  73,5% 

12.1 
Пројекти преостали за плаћање из 
претходних година 

0 0  0   

12.2 Чланарине и претплате 659.000 473.677  185.323  71,9% 
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Шифра Назив План Реализовано 
до 31. 12. Преостало Проценат 

реализације 

12.3 Остало (непредвиђени одливи) 50.000 47.737  2.263  95,5% 

13 Финансијски трошкови 17.506.886 17.126.677  380.209  97,8% 

13.1 Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ…) 50.000 43.650  6.350  87,3% 

13.2 Камате 0 0  0   

13.3 Трошкови код банака 280.000 266.451  13.549  95,2% 

13.4 Негативне курсне разлике 0 0  0   

13.5 Порез на капиталну добит 0 0  0   

13.6 ПДВ 14.506.886 14.382.242  124.644  99,1% 

13.7 Порез на имовину 220.000 100.000  120.000  45,5% 

13.8 Порез на добит 2.200.000 2.162.843  37.157  98,3% 

13.9 Остали порези и давања 200.000 135.581  64.419  67,8% 

13.10 Казне 0 0  0   

13.11 Доцње у плаћању 0 0  0   

13.12 Остало 50.000 35.909  14.091  71,8% 

14 Резерва 700.000 0  700.000  0,0% 
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Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2014: 

Датум 31. 12. 2014. 
Средњи курс евра 120,9583 
Валута динара евра 
Средства у RSD RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у RSD 11.653.969 € 96.347 

Орочена средства у RSD 26.000.000 € 214.950 

Укупно 37.653.969 € 311.297 

Средства у EUR Прерачунато у RSD EUR 

Текућа средства у EUR 1.170.353 € 9.676 

Орочена средства у EUR 14.760.904 € 122.033 

Укупно 15.931.257 € 131.709 

Укупно без ХОВ 53.585.226 € 443.006 

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, а са доспећем 2016, као и 
53-недељни државни записи Републике Србије у номиналној вредности од € 36.000 са доспећем 
почетком 2016. 

 

У Београду, 
3. 4. 2015.  

 

Данко Јевтовић 

директор РНИДС-а 
danko.jevtovic@rnids.rs 
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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, у оквиру сваке групе, налазе конкретни пројекти. 

 

Развој Регистра и тржишта домена 
 Развој система за регистрацију и доступност домена 

  Унапређење ИКТ инфраструктуре 
  Унапређење система за регистрацију и техничка сарадња са овлашћеним 

регистрима 
  Унапређење система за разрешење DNS упита 
  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 
  Решавање спорова у вези са регистрацијом домена 
  Текући послови 

 Развој тржишта 
  Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима 
  Спровођење едукативно-промотивних кампања 
  Унапређење интернет присуства Регистра 
  Спровођење истраживања о тржишту домена 
  Текући послови 

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

 

Пословна изврсност 
 Ефективно и ефикасно пословање 

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

   Аналитички послови 
   Управљање пројектима 
   Организовање професионалних услуга 
   Правни послови 
   Рачуноводство и финансије 
   Спровођење поступака набавки 
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   Плате запослених 
   Функционисање Канцеларије 
 Стабилност пословања и управљање ризицима 

  Обезбеђивање ликвидности и солвентности 
  Информациона безбедност и Business Continuity 
 Текући послови 

 Развој људских ресурса 
  Стручно усавршавање 
  Унапређење тимског рада 

 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 стратегије Фондације 
  Унапређење организационе и управљачке структуре 
  Унапређење интерних процедура 
  Текући послови 

 Повећање броја суоснивача и њиховог учешћа у раду Фондације 
  Проширење Конференције суоснивача новим угледним компанијама и 

институцијама 
  Мотивисање активнијег учешћа суоснивача у раду Фондације 
  Мотивисање активнијег учешћа шире јавности у раду Фондације 
  Текући послови 

 

Подршка развоју Интернета у Србији 
 Подршка државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика 

  Учешће у процесу приступања Србије ЕУ 
  Праћење и иницирање регулаторних промена 
  Стручна помоћ државним органима 
  Текући послови 

 Едукација стручне и шире јавности у области Интернета 
  Сарадња са високошколским установама 
  Организовање едукативних програма 
  Едукација путем Интернета 
  Текући послови 

 Подршка српској интернет заједници 
  Подршка развоју домаћег интернет садржаја 
  Спонзорства и донације 
  Организовање скупова 
  Повећање употребе IPv6 у Србији 
  Формирање RNIDS-SIRT за подручје националних домена 
  Подршка раду Групе мрежних оператора Србије (RSNOG) 
 Текући послови 
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 Регионална и међународна сарадња 
  Умрежавање, преношење знања и најбоље праксе 
  Заговарање интереса српске интернет заједнице у управљању Интернетом 
  Текући послови 



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

rs. 2.346 10.513 4.191 45.785 2.590 11.894 4.087 52.910 3.097 13.061 3.857 57.827 2.907 14.695 3.905 61.054

co.rs. 713 4436 766 17.461 756 4.588 677 17.901 756 4.450 581 17.602 620 4.753 412 16.765

in.rs. 345 656 305 2.974 392 614 248 3.160 303 682 205 1.713 260 524 183 2.528

edu.rs. 41 303 67 1.327 30 674 96 1.496 39 392 94 2.724 44 486 54 1.788

org.rs. 131 659 185 3.034 166 763 128 3.119 132 679 136 3.149 135 731 106 3.048

gov.rs 212 232 240 252

ac.rs 43 54 60 61

.rs 3.576 16.567 5.514 70.836 3.934 18.533 5.236 78.872 4.327 19.264 4.873 83.315 3.966 21.189 4.660 85.496

срб. 0 0 2264 2299 1095 1166 85 4.225 308 953 68 2.646 232 771 72 2.275

обр.срб 0 0 44 45 20 22 2 75 3 21 1 49 5 20 1 45

орг.срб 0 0 124 125 47 78 2 216 11 67 2 128 14 58 3 116

од.срб 0 0 156 156 114 33 1 163 16 24 0 82 6 20 1 74

пр.срб 0 0 511 514 166 324 15 987 69 273 5 618 43 224 3 539

ак.срб 2 11 10 10

упр.срб 12 43 52 55

.срб 0 0 3.099 3.153 1.442 1.623 105 5.720 407 1.338 76 3.585 300 1.093 80 3.114

Укупно 3.576 16.567 8.613 73.989 5.376 20.156 5.341 84.592 4.734 20.602 4.949 86.900 4.266 22.282 4.740 88.610

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