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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током другог квартала 2015. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћено је 531 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни прилив износи 28.040.167 динара, са ПДВ-ом 

На крају другог квартала 2015. године: 

■ Стање средстава износи 65.299.152 динара; прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупно број регистрованих назива домена је: 86.722 .RS и 3.093 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

Најважније активности и догађаји током другог квартала 2015. били су: 

■ Предавање извештаја по споразуму са Министарством 
■ Наставак рада на изради софтвера за Систем за регистрацију назива домена 
■ Едукативни програм „Pitajte.RS“  
■ Скупови RIPE SEE4 и „Интелектуална својина и Интернет“ 

— 

Овај квартал су обележили изванредни успех едукативног програма „Pitajte.RS“ одржаног у 
оквиру Конференције „Нова енергија“ и рад са консултантима на припреми периодичног (сваке 
три године) извештаја који РНИДС сачињава и предаје ресорном министарству, а по Споразуму 
о сарадњи са министарством надлежним за послове информационог друштва из 2010. 

Директор оцењује овај квартал као веома успешан. Посебне разлоге за задовољство радом 
организације дају изузетно позитиве оцене независних експерата за анализу организационог 
оквира и испуњења циљева РНИДС-а утврђених Споразумом, као и за оцену поузданости и 
безбедности ИКТ система РНИДС-а. 

Приливи и реализација 

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у другом 
кварталу 2015. износи 21.984.750 динара, што представља повећање од 17% у односу у односу 
на 2013. У односу на исти периоду 2014. нема статистички значајнијег раста. 

Током другог квартала 2015. прихваћен је 531 аванс за домене и електронским путем послато 
исто толико авансних рачуна. Обрађено је десет рачуна из категорије обнове годишњих накнада 
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суоснивача. Током другог квартала забележена је и једна уплата за проверу оспособљености 
нових овлашћених регистара. Укупан износ наведених уплата је 27.775.334 динара и 
регистроване су у оквиру пословних прилива. 

Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели: 

 

цена обнова нови износ обнова нови износ обнова нови износ
co.rs. 450 1223 144 615.150 1162 178 603.000 951 174 506.250

edu.rs. 450 134 25 71.550 114 24 62.100 80 8 39.600

in.rs. 250 141 71 53.000 121 63 46.000 114 44 39.500

org.rs. 450 206 38 109.800 193 24 97.650 183 34 97.650

rs. 1.350 3908 1366 7.119.900 3573 1218 6.467.850 3250 1070 5.832.000

.RS 5.612 1.644 7.969.400 5.163 1.507 7.276.600 4.578 1.330 6.515.000

срб. 500 82 17 49.500 97 18 57.500 153 16 84.500

обр.срб 250 4 0 1.000 1 3 1.000 1 3 1.000

орг.срб 250 2 0 500 3 2 1.250 7 3 2.500

од.срб 250 5 0 1.250 1 0 250 8 1 2.250

пр.срб 250 16 0 4.000 32 2 8.500 33 2 8.750

.СРБ 109 17 56.250 134 25 68.500 202 25 99.000

укупно 2015.

укупно 2014.

укупно 2013.

укупно 2012.

укупно 2011.

укупно 2010.

II квартал 2015. године

4.840.750

7.597.600

6.212.416

април мај јун

8.025.650 7.345.100 6.614.000

6.798.950 7.597.602

7.204.700 6.719.600 5.462.000

4.268.800 4.051.050

5.349.057

5.331.950 5.208.052 4.677.206

6.048.933



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за други квартал 2015. 6/40 

Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Током другог квартала 2015. није било проблема нити прекида у раду 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 другом кварталу 2015. није било значајних проблема у раду система РНИДС-а. Сви проблеми 
решавани су благовремено и нису утицали на доступност сервиса које пружа РНИДС. Прављење 
резервних копија је рађено редовно, а њихово складиштење је вршено у складу са процедуром. 

Систем за регистрацију и техничка сарадња са ОР-овима 

У складу са планом реализације пројекта за израду софтвера за регистрацију назива интернет 
домена, израђена је прва верзија веб апликације која је у складу са пројектном документацијом 
и функционалним захтевима. РНИДС је завршио прелиминарно тестирање функционалности 
која је обухваћена овом фазом реализације пројеката. Инсталирана је и нова верзија Микрософт 
SQL сервера која ће наредних месеци бити коришћена за тестирање новог софтвера за 
регистрацију назива интернет домена. 

Такође, организован је састанак са заинтересованим овлашћеним регистрима на коме је 
представљена нова веб апликација и кориснички интерфејс. Заинтересовани ОР-ови су позвани 
да попуне кратак упитник о првим утисцима везаним за нову апликацију. Такође, на 
инфраструктури РНИДС-а је постављено тест окружење, а заинтересовани овлашћени регистри 
добили су могућност тестирања нове веб апликације за регистрацију назива интернет домена. 

У другом кварталу 2015. није било потреба за интервенцијама у раду са овлашћеним 
регистрима, осим у једном случају када је овлашћеном регистру била потребна помоћ (помоћ се 
огледала у припремању нове радне станице за рад са „RSreg“ апликацијом). 
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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.  

У мају је, на основу захтева RIPE-а, додат је  још један њихов сервер на листу сервера 
овлашћених за преузимање РНИДС-ових DNS зона. 

Безбедност Регистра 

Током другог квартала 2015. није било значајних напада на DNS инфраструктуру РНИДС-а, али је 
знатно повећан број напада на веб презентацију РНИДC-a, како напада скенирањем тако и 
покушаји да се сајт учини недоступним. 

Свакодневно је праћен рад целог система РНИДС-а и рађене су превентивне корекције и 
оптимизација ресурса. 

Сектор за ИКТ је током овог квартала активно сарађивао са  независним ИКТ ревизором, који је 
анализирао ИКТ инфраструктуру и безбедност система у циљу спровођења Споразума о 
сарадњи са министарством надлежним за послове информационог друштва. У извештају 
независног ревизора наглашено је да инфраструктура у потпуности обезбеђује извршење 
преузетих обавеза и да је стање безбедности система на задовољавајућем нивоу. Ревизор је у 
посебном документу предложио неколико корективних мера у вези са безбедношћу система, 
што је прихваћено, те се одмах приступило њиховој имплементацији. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Обављени послови регистрације 

Током другог квартала, обрађено је 278 захтева за промену регистранта, од чега је 18 одбијено 
због неисправности достављене документације. Од укупног броја трансфера (443) назива 
интернет домена из надлежности једног овлашћеног регистра у надлежност другог  
интервенција РНИДС-а била је неопходна у 156 случајева. Обрађен је 61 захтев за измену грешке 
у називу регистранта назива интернет домена и сви су позитивно решени. У 36 наврата 
затражено је сторнирање трансакције регистрације одређеног назива интернет домена због 
грешке ОР-а учињене приликом регистрације.  

Просечно је дневно одговарано на пет до шест телефонских захтева о конкретним доменима 
или процесу обнављања и регистрације домена, а е-поштом је дневно примано шест захтева од 
овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или у тест окружењу. 
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Решавање спорова у вези са називима домена 

У овом периоду окончана су два спора, у питању су називи домена „ck.rs“ и „potrckobeograd.rs“. 
Оба поступка су окончана у кратком року, с обзиром на то да регистранти, у оба случаја, нису 
доставили одговор на тужбу. Арбитражна већа су, у оба ова предмета, донела одлуке без усмене 
расправе, на основу расположивих података у списима предмета. Први случај, „ck.rs“, односи се 
на заштићени знак „Calvin Klein“, а компанија која управља жиговима „Calvin Klein“ је била 
тужилац. У предмету „potrckobeograd.rs“, тужилац је било физичко лице, које је регистровало жиг 
„потрчко“ пред Заводом за интелектуалну својину Републике Србије. У оба случаја, одлучено је у 
корист тужиоца. 

— 

У току јуна 2015. РНИДС је објавио Јавни позив за избор арбитара за решавање спорова 
поводом регистрације назива националних интернет домена. Заинтересована лица су имала рок 
до 6. 7. 2015. да доставе пријаву са радном биографијом. 

Развој тржишта домена 

Број домена 

У табели су дати подаци о броју обновљених и нових домена током другог квартала у протеклих 
пет година.  Број обновљених домена показује раст од око 3% у односу на 2014. и око 13% у 
односу на 2013. Број нових домена, у другом кварталу 2015, је порастао око 6% у односу на исти 
период у 2014. 

 

Укупан број регистрованих назива домена на крају другог квартала увећан је за 3% у односу на 
други квартал 2014. и износи 89.815 (86.722 у .RS и 3.093 у .СРБ доменском простору).  

Поређење са прогнозираним вредностима 

У односу на годишње пројекције, број обновљених назива домена се налази између 
оптимистичке и песимистичке процене, приближавајући се вишој вредности. Број 
новорегистрованих домена незнатно је испод песимистичке процене (око 7%). Новчана 
реализација налази се у оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким сценаријом. 

Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови

.RS 10.660 4.452 12.294 4.667 13.573 4.520 14.836 4.149 15.353 4.418

.СРБ 0 0 3 653 479 61 483 55 445 67

Укупно 10.660 4.452 12.297 5.320 14.052 4.581 15.319 4.204 15.798 4.485

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
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Описана кретања приказана су у следећој табели: 

 

Процене броја нових и обновљених назива .RS домена за други квартал 2015. дате су у на 
следећим графиконима: 

   

Овакви трендови показују позитивну корелацију са трендовима регистрација у другим ccTLD 
регистрима, чланицама CENTR-а, где се такође примећује пораст процента обнова, али још више 
и опадање броја нових регистрација. Тренд кретања указује да ће се раст броја регистрованих 
назива домена за чланице CENTR-а (рачунато сумарно) зауставити 2017. Примећене промене у 
трендовима и искуства других регистара наводе на потребу за евентуалним унапређењем 
текућег модела пројекција, али још више и на стратешко преиспитивање пословања РНИДС-а у 
условима престанка раста броја регистрованих назива домена, што доводи до могућности 
стагнације прихода у условима наставка опадања куповне моћи динара. 

Тржишна сарадња са ОР-овима  

Током другог квартала је са овлашћеним регистрима вођена интензивна комуникација 
приликом које су обавештавани о Програму суфинансирања оглашавања, као и о условима и 
погодностима потписивања Уговора у промотивном периоду, који је трајао до 30. 6. 2015. 

Поред иницијалног обавештења е-поштом, овлашћени регистри су у неколико наврата додатно 
контактирани телефоном. Појашњавање услова суфинансирања, начина акумулације средстава 
и давање додатних информација о Програму, обављани су путем електронске поште и телефона, 
док су са два ОР-а одржани састанци и консултације уживо. Уговор о суфинансирању 
оглашавања у промотивном периоду потписало је 16 ОР-ова и остварило право на иницијалних 
100.000 динара увећаних за средства у складу са трансакцијама обављеним у претходних девет 
месеци.  

↙ реализација ↗ ↙ реализација ↗

.RS 17.347 21.189 23.469 4.346 4.660 5.554

.RS

обнова нови

↙ ↗реализација

новчана реализација

24.946.791 28.734.650 33.375.856
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У наставку је дат графички приказ заинтересованости ОР-ова за Програм суфинансирања: 

 

У овом периоду је настављено обавештавање о Изборнику ОР-ова, који је финализован и 
објављен на домен.срб/domen.rs сајту. ОР-ови су, најпре електронском поштом а затим и 
телефоном, обавештени о могућности да накнадно пошаљу материјале за Изборник. Шест 
овлашћених регистара је искористило ову могућност, захваљујући чему Изборник тренутно 
садржи информације о услугама 26 ОР-ова.  

Редовна комуникација са овлашћеним регистрима се у другом кварталу одвијала и преко 
MailChimp сервиса. На маркетинг листу је у овом периоду послато седам обавештења са 
различитим информацијама о ранг листама, Програму суфинансирања, кварталним издањима 
"РНИДС инфо" и CENTR-овог билтена.   

Едукативно-промотивне кампање 

Због неадекватне понуде и предвиђених трошкова који су 
превазилазили наше финансијске могућности, није 
реализована кампања по идејама које је представио наш 
квалификовани добављач, агенција „SVA“, тако да је 
сарадња завршена откупом визуелног решења које су они 
креирали за предложену кампању. У другом кварталу је 
креиран дизајн мајице уз коришћење тог визуелног 
решења, као и измењени дизајн промотивних блокова. Оба 
рекламна материјала су дата у штампу. 

Током квартала је креиран и одштампан у већем тиражу 
флајер опште намене са инфографиком „Шта све можеш са 
својим доменом…“. 
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Интернет присуство РНИДС-а 

Сајт домен.срб/domen.rs 

Током другог квартала на промотивно-едукативном сајту домен.срб нису објављивани нови 
текстови, нити је постојећи садржај промовисан, услед чега домен.срб у овом квартал бележи 
пад посећености у односу на први квартал 2015. Табела испод даје детаљан приказ статистика о 
посећености сајта у другом кварталу и, ради поређења, податке из првог квартала 2015: 

домен.срб   Април Мај Јун 
Укупно 
кв. 2-2015. 

Укупно 
кв. 1-2015. 

Број посета 933 908 798 2.639 4.389 

Број појединачних посетилаца 710 680 578 1.888 3.125 

Просечно трајање посете 00:01:40 00:02:19 00:02:29 00:02:08 00:01:45 

Конверзије 185 243 120 548 805 

Oствареност конверзија 19,83% 26,76% 15,04% 20,77% 18,34% 

Bounce Rate 56,70% 50,33% 50,63% 52,67% 62,57% 

Током другог квартала, посетиоци су на домен.срб долазили најчешће преко других сајова, тако 
да је је тзв. реферални саобраћај извор 42% посета. Доста посетилаца је дошло са rnids.rs и 
pitajte.rs сајтова и то кроз текстове и најаве предавања на теме сајбер безбедности и „Pitajte.RS“ 
едукативног програма, у којима је домен.срб навођен као извор информација. Индикативно је да 
посетиоци који на овај начин дођу на домен.срб, остају релативно дуго на сајту (око три минута), 
док се 15% њих врати више пута и задржи на сајту по пет и више минута читајући различите 
садржаје.  

Кроз органске резултате претраге, на домен.срб је у другом кварталу дошло 15% посета, док је 
директним путем (кроз bookmarks у свом прегледачу, уношењем адресе сајта директно у 
прегледач, или кликом на линк из е-поште или PDF документа), забележено око 17% посета. За 
разлику од периода са интензивним промотивним активностима, најмање посета сајту је у овом 
периоду било са друштвених мрежа. Оваква ситуација је очекивана, с обзиром на то да смо се у 
другом кварталу фокусирали на друге активности и програме који су били интензивно 
промовисани на друштвеним мрежама и осталим каналима комуникације. 

— 

Кључна ствар за домен.срб сајт, за коју очекујемо да ће у великој мери допринети његовој бољој 
посећености у будућности, је финализација и објава Провере доступности назива националног 
интернет домена (WHOIS) и Изборника овлашћених регистара, који су објављени на сајту крајем 
другог квартала. Провере доступности је унапређена бројним новим фунционалностима које ће 
убрзати претрагу расположивости назива интернет домена, док Изборник ОР-ова сада 
омогућава једноставну претрагу према услугама које ОР-ови пружају, а сортирање је омогућено 
по броју услуга, по градовима из којих су ОР-ови или по називу ОР-а. Овлашћени регистри су у 
Изборнику представљени у појединачним боксовима који, осим што садрже логотипе ОР-ова и 
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графичке приказе услуга, кориснике воде директно на њихове сајтове и странице где се могу 
регистровати домени.  

У наредном периоду се очекује и опште повећање посећености домен.срб сајта, јер ће се у 
заглављу новог rnids.rs сајта налазити линкови ка Провери доступности (WHOIS на домен.срб) и 
Изборнику ОР-ова на домен.срб сајту. Чак 33% од око 76.000 прегледаних страница на rnids.rs 
сајту су забележиле WHOIS странице (на оба писма и језика) у другом кварталу, што их сврстава 
у најпосећеније делове овог сајта. Овакав тренд траје већ дуго и очекивано је да ће страница са 
новом WHOIS претрагом бити једна од најпосећенијих и на домен.срб сајту.  

Поред очекиваног повећања посећености, постављање ове две странице на домен.срб ће 
драстично олакшати праћење конверзија и омогућити далеко поузданије анализирање ефеката 
маркетиншких активности које спроводимо. Посете WHOIS-у и листи овлашћених регистара на 
сајту rnids.rs су до сада биле праћене као циљеви едукативно-промотивних кампања, као 
показатељи да су корисници били мотивисани да провере доступност назива неког домена 
(прва конверзија  – посета WHOIS страни), или погледају где би могли да га региструју (друга 
конверзија – посета страни са листом ОР-ова). Међутим, да би регистровали домен (и тако 
остварили конверзију), корисници су морали да напусте сајт и оду на rnids.rs, где смо им губили 
траг. Након постављања ових страница на домен.срб, биће могуће добити више информација о 
томе како се посетилац креће по сајту, а захваљујући кодовима за праћење, који су постављени 
на сваки појединачни ОР бокс на Изборнику, биће омогућено праћење броја посета које са 
домен.срб одлазе на сајтове ОР-ова. Овако унапређен систем ће у великој мери помоћи у 
праћењу понашања посетилаца сајта и анализирању прикупљених података, на основу чега 
ћемо моћи боље да планирамо будуће активности и кампање.  

Циљ је да се Провера доступности и Изборник претворе у маркетиншке алате ОР-ова којима ће 
они доносити саобраћај који ОР-ови могу конвертовати у продају својих услуга и регистрацију 
домена. Даљим развојем овог алата је превиђено чвршће повезивање са продајним алатима 
ОР-ова и омогућавање потенцијалним корисницима да у што мање корака дођу до свог 
интернет присуства, односно да обаве регистрацију домена и пратећу куповину хостинг услуга. 

Програм „Pitajte.RS“ 

Бољем интернет присуству РНИДС-а у другом кварталу значајно је допринело организовање 
едукативног једнодневног програма „Pitajte.RS“1 који је привукао пажњу и доста позитивних 
реакција домаће интернет заједнице. За потребе програма је направљен микро сајт који, на 
једној страни, на једноставан и визуелно пријемчив начин, кроз четири целине представља 
едукативни програм и 12 експерата који су у њему учествовали.  

У циљу привлачења пажње што већег броја интернет корисника, „Pitajte.RS“ програм је током 
другог квартала најављиван кроз текстове на rnids.rs сајту, традиционалне медије и интензивно 
промовисан на друштвеним мрежама. Након завршетка програма, активности су се базирале на 
промоцији видео снимака и презентација предавача. Током периода реализације свих 
наведених активности (пре, за време и после скупа) забележено је око 7.800 посета pitajte.rs 
сајту, са око 6.100 појединачних посетилаца и 9.200 прегледа. Како је сајт нов (објављен је 
крајем априла 2015), нови посетиоци чине 80% публике, док се 20% њих на сајт враћало више 
пута. Више од 50% посета дошло је са друштвених мрежа, као резултат интензивне промотивне 

                                                             
1 Више о „Pitajte.RS“ у секцији „Подршка развоју Интернета у Србији — Односи са интернет заједницом — Програми 
едукације“ 
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кампање на Фејсбуку, Твитеру и Јутјубу, док су остале посете дошле директним путем, кроз 
органске резултате претраге и рефералним путем (са других сајтова). Око 64% посета дошло је 
преко стоних (и лаптоп), а око 36% преко мобилних и таблет уређаја.  

Након одличних резултата које је прва „Pitajte.RS“ едукација забележила, у другом кварталу су 
разматране идеје за њен наставак. За почетак, на сајту је омогућено пријављивање градова у 
којима би се одржала нека од наредних едукација а, зависно од броја говорника и тема које ће 
бити покривене неком наредном едукацијом, садржај сајта pitajte.rs ће бити ажуриран тако да 
одсликава тренутну структуру програма, истовремено дајући преглед свих постојећих 
презентација, видео снимака и осталих материјала.   

Присуство РНИДС-а на друштвеним медијима 

Током другог квартала у фокусу наше комуникације на друштвеним мрежама било је предавање 
о сајбер безбедности које смо организовали на Факултету за безбедност и дипломатију и 
промоција „Pitajte.RS“ програма.   

Детаљан преглед статистика на друштвеним мрежама се налази у табели испод: 

    Април Мај Јун Укупно 

Број 
фанова/пратилаца 

TW 3.206 3.287 3.317 3.317 

FB 12.804 13.008 13.040 13.040 

Импресије 
TW 86.300 178.000 133.400 397.900 

FB 599.000 1.518.800 115.500 2.233.300 

Број 
постова/твитова 

TW 362 511 275 1.148 

FB 63 48 42 156 

Укупне 
интеракције 

TW 589 891 184 1.771 

FB 3.998 1.387 921 6.306 

 
 

Klout Score  63 62 62 

Почетком априла смо на Фејсбуку интензивно промовисали текстове о предавањима о сајбер 
безбедности, која настављају да привлаче пажњу студената и шире јавности. Промовисане 
постове, савете о сајбер безбедности и презентације са предавања, на Фејсбуку је видело око 
72.000 људи, а око 1.600 њих је кликнуло на оглас, посетило сајт, шеровало или лајковало 
промовисани садржај. 

Наша циљна група је у другом кварталу била најактивнија крајем априла и почетком маја када 
смо интензивно промовисали програм „Pitajte.RS“. Током овог периода, садржаје са „Pitajte.RS“ је 
на Фејсбуку видело око 380.000 особа, док је њих око 8.700 директно реаговало на пост, 
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фотографију или текст. На Твитеру је о #pitajters писало 106 различитих аутора кроз укупно 620 
твитова, а твитове и садржаје које су они делили видело је око 184.500 особа.  

Као што се у табели изнад може видети, укупан број интеракција људи са садржајем који смо 
делили на друштвеним мрежама (у шта спадају коментари, like, share, retweet, favourite итд.), 
смањивао се како се приближавала летња сезона, коју иначе одликују мањи одзив и слабије 
интересовање публике. Упркос томе, број пратилаца на Фејсбуку и Твитеру наставља да расте 
истим темпом као и у претходном периоду. Ово указује на то да и поред смањеног обима 
интересовања публике, различитим садржајима које делимо, успевамо да привучемо пажњу 
нових људи и мотивишемо их да постану наши пратиоци.  

У овом периоду комуникација РНИДС-а на друштвеним мрежама је унапређена и отварањем 
нових налога. На Пинтересту делимо сличне садржаје као и на Фејсбуку и Твитеру, кроз 
неколико тематских целина. Иако ова друштвена мрежа није тренутно толико популарна у 
Србији, има потенцијала за раст.  

За разлику од Пинтереста, Инстаграм је већ веома популаран у Србији и након непуна два 
месеца, РНИДС-ов профил на овој друштвеној мрежи прати 108 људи. Комуницирање на 
Инстаграму је још неформалније и непосредније него на осталим мрежама и то кроз 
фотографије различитих ситуација, запослених у РНИДС-у, дељење занимљивости на теме 
интернет домена и слично. Како је Инстаграм профил повезан и са нашим Твитером налогом, 
реакције људи не изостају. Коментари и лајкови су најчешћи на фотографијама застарелих 
рекламних натписа са .CO.YU доменом, али и на осталим занимљивостима које делимо. Број 
пратилаца постепено расте из дана у дан, тако да ћемо у наредном периоду наставити са 
активним коришћењем ове друштвене мреже. 

Односи са медијима 

Током другог квартала је настављена дистрибуција рођенданских поклона (брендиране аташе 
мапе, брендирани и персонализовани блокови и оловке) новинарима и уредницима нама битних 
медија. Као и до сада, примаоци су веома позитивно реаговали на поклоне. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима  

У другом кварталу је забележено укупно 156 објава – 28 у штампаним медијима, 112 на 
Интернету, 15 ТВ и једна радијска објава. Објаве су углавном покривале тему сајбер безбедности 
(укупно 37 објава), регионални скуп SEE4 ‐ RIPE NCC (укупно 34 објаве), Конференцију „Нова 
енергија“ и нашу радионицу „Pitajte.RS“ (укупно 25 објава, од којих се седам односило на 
“Pitajte.RS”) и  Конференцију о интелектуалној својини (укупно 22 објаве). 

http://www.pinterest.com/rnidsRS/
https://instagram.com/rnids/
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Медијска анализа показује да је 71 различити медији писао о РНИДС-у – 15 штампаних медија, 
седам телевизијских и радио станица и 49 интернет портала: 

На основу анализе 154 објаве које је обухватио е-клипинг, највећи број објава забележен је у 
априлу, што је последица медијског интересовања за тему сајбер безбедности, као и за четврти 
регионални састанак интернет стручњака за југоисточну Европу, SEE 4 – RIPE NCC. Током 
анализираног периода није било негативних објава.  

Медијска анализа показује да је 97% медијских објава било планирано, док се у 77% објава 
РНИДС појављивао као примарна тема. 

   

У другом кварталу 2015. је забележен је пад од 38% у броју објава и пад од 71% у вредностима 
објава, у поређењу са првим кварталом 2015. Међутим, забележен је и раст од 8% у броју објава, 
али и пад од 19% у вредностима објава, у односу на исти квартал 2014. Разлог пада АВЕ 
вредности  и поред повећање броја објава је заправо смањење  минутаже. Наиме, укупна 
минутажа у другом кварталу 2015. износи 63 минута, док је минутажа у истом кварталу 2014. 
износила 85 минута. 
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Ове промене се могу сагледати из графикона у прилогу: 

   

   

Највећи број објава забележен је на интернет порталима у односу на друге медије и он износи 
74% свих објава, али највећа вредност објава забележена је у електронским медијима, међу 
којима се истичу медији са националном покривеношћу (РТС 1, Прва ТВ, Happy TV и РТС 2).  

РНИДС је тема која се највише комуницирала у медијима - укупно 127 пута, а затим следи тема 
„.RS домен“ – која се јавља у 19 медијских објава. 

О активностима РНИДС-а током другог квартала извештавале су све релевантне медијске куће, 
међу којима се истичу: РТС 1, РТС 2, Прва ТВ, Happy TV (националне ТВ станице) које су у својим 
информативним и стручним емисијама емитовале релевантне прилоге. Део свог медијског 
простора су активностима РНИДС-а посветили и дневни листови (Политика, Дневник и Данас) - 
укупан „reach“ ових дневних новина износи 425.249  читалаца. У периодичној штампи фокус је 
био на специјализованим ИТ часописима, као што су Tech Lifestyle, Digital, PC Press, Свет 
компјутера и Интернет огледало. Што се тиче веб портала, забележене су објаве на 
најрелевантнијим информативним сајтовима (ekapija.com, bizlife.rs, tanjug.rs, tanjugbiz.rs), као и 
на веб порталима дневних листова и ТВ станица (politika.rs, dnevnik.rs, blic.rs, b92.net, rts.rs). 
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Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима, као што је то и уобичајено. Детаљна клипинг анализа (са објашњењем 
методологије) је предата Управном одбору РНИДС-а, као део овог извештаја. 

Од ауторских текстова, током квартала су објављени текстови Лазара Бошковића „Србија 
постаје регионални интернет центар“ у часопису „Tech Lifestyle“, „Србија као регионални интернет 
лидер“ у часопису „Digital“, „Фондација, доменизација, едукација и глобална ситуација“ у часопису 
„Бизнис и финансије“ и „Велики Интернет за мали бизнис“ у часопису „PC Press“. Такође су, на 
порталу „Маркетинг мрежа“, објављени текстови „Квалитетан сајт - основа онлајн комуникације“ 
(за који су изјаве дали Лазар Бошковић, Јелена Ожеговић и Предраг Милићевић) и „Шта је SEO и 
зашто је важан?“ (за који су изјаве дали Лазар Бошковић и Предраг Милићевић), као и  „Кратка 
историја националног интернет домена“ (у сарадњи са Лазаром Бошковићем) у часопису „PC 
Press“. У GM Business & Lifestyle-у су објављени текстови „Ко ће данас да вас зове телефоном?“ и 
„Њ. В Домен“ Зорана Ковачевића. 

Слободан Марковић дао је у мају коментар о развоју ИКТ у Србији за „BeeShaper“ блог. у Digital-у 
је изашао текст „CERT - савремени тим за безбедносне изазове на Интернету“, за који је изјаву 
дао Ненад Орлић, координатор РНИДС-ове Радне групе за SIRT, а у TechLifestyle-у „Pitajte.rs & 
питајте.срб“ за који је изјаву дао Иван Ћосић. Војислав Родић и Слободан Марковић били су 
главни саговорници у тексту о третирању дигиталног наслеђа након смрти, који је објављен у 
часопису „Бизнис и финансије“. 

Током јуна су припремљени и одобрени текстови „Господари Интернета - Србија међу 
великанима“ за Digital и „Бренд на Интернету и Интернет за бренд“ (саговорници Миодраг Ристић 
(deto.rs) и Милица Чалија (andjeli.rs) за PC Press. 

Током квартала су реализоване изјаве и гостовања Душана Стојичевића у вези са 
потенцијалним будућим колапсом Интернета (Политика) и поводом SEE 4 - RIPE NCC (ТВ РТС2 – 
еТВ, ТВ Пинк 3 – High Tech Zone, Tajmlajn.rs - са Nathalie Trenaman). Истим поводом су изјаве 
дали Nathalie Trenaman, Sindri Bjarnason, Владимир Радуновић и Жељка Милошевић (ТВ Пинк 3 – 
High Tech Zone), као и Данко Јевтовић, Владимир Радуновић и Зоран Перовић (ТВ РТС 2 – еТВ). 
На тему сајбер безбедности су гостовали Александар Костадиновић (TV Happy – Јутарњи 
програм, ТВ Прва, TV KCN – Srbija Online), Јован Шикања, Лимундо и Бошко Радивојевић, 
Mainstream (ТВ Пинк 3 – High Tech Zone, ТВ РТС 2 – еТВ, ТВ Прва). На РТС 2, у емисији „Kontext 
21“ су гостовали Данко Јевтовић и Владимир Радуновић, на тему управљања Интернетом, о е-
трговини за ТВ Happy, у емисији „Телемастер“ је изјаву дао Слободан Марковић, а на Радио 
Београду 1, у емисији „Ухвати дан“ је гостовао Дејан Ђукић поводом најаве скупа о 
интелектуалној својини. 

Пласиране су вести „Сајбер претње траже сајбер знање“ и „Непажња најчешћи узрок сајбер 
напада“, као и више најава и саопштења за SEE 4 - RIPE NCC, скуп „Интелектуална својина и 
Интернет“ и округли сто о сајбер безбедности. 

https://beeshaper.com/blog/post/160/srbija-na-globalnoj-mapi-informacionih-tehnologija
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Међународна сарадња 

Службена путовања током другог квартала 2015: 

Датум Скуп Место Учесници Датум 
путовања 

7. 4. RIGF 2015 Москва Душан Стојичевић 6—8. 4. 

22—24. 4. E-трговина Палић 
Предраг Милићевић 22—24. 4. 
Александар Поповић 22—23. 4. 

30. 4—3. 5. Нова енергија, 
"Pitajte.RS" 

Копаоник 

Данко Јевтовић 30. 4—3. 5. 
Слободан Марковић 30. 4—1. 5. 
Предраг Милићевић 30. 4—3. 5. 
Јелена Ожеговић 30. 4—3. 5. 

11— 12. 5. CENTR BoD Фиренца Данко Јевтовић 9—12. 5. 
19—23. 5.  MAG-IGF Meeting Женева Слободан Марковић 19—23. 05.  

1—3. 6. Jamboree 2015 Стокхолм 

Данко Јевтовић 30. 5—3. 6. 
Владимир Алексић 30. 5—3. 6. 
Стефан Ковач 1—3. 6. 
Александар Костадиновић 31. 5—3. 6. 
Дејан Ђукић 31. 5—3.6. 
Предраг Милићевић 2—3. 6. 

3. 6. SEEDIG 2015 
Софија 

Војислав Родић 2—6. 6. 
4—5. 6. EuroDIG 2015 Душан Стојичевић 1—6. 6. 

21—25. 6. ICANN 53  
Буенос 
Ајрес 

Данко Јевтовић 
20—26. 6. Снежана Божић 

Душан Стојичевић 

Кратки извештај са службених путовања запослених у Канцеларији 

E-трговина: Од 22. до 24. 4. 2015, Палић, Србија 

На Палићу је одржана о јубиларна 15. конференцији „Е-трговина“. И овога пута је одржано 
неколико интересантних предавања, дискусија, отворених столова, а у фокусу су биле дискусије 
на тему тренутног стања и понуде на тржишту пословних софтвера у Србији, као и развој 
електронског пословања у области финансија (е-фактуре) и ситуација, проблеми и потенцијална 
решења на релацији „развој електронског пословања-књиговодствени прописи у Србији“. 
Предраг Милићевић је одржао предавање на тему „Нет идентитет“. 
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Нова енергија: Од 3. 4. до 3. 5. 2015, Копаоник, Србија 

У оквиру Конференције „Нова енергија“ на Копаонику РНИДС је одржао програм „Pitajte.RS“, о 
коме је више писано у секцији „Подршка развоју Интернета у Србији — Односи са интернет 
заједницом — Програми едукације“. 

CENTR BoD: Од 11. до 12. 5. 2015, Фиренца, Италија 

Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, је у својству члана Управног одбора (Board of Directors) 
Удружења CENTR, учествовао у редовном годишњем „off-site“, састанку УО посвећеном 
стратегијским питањима Удружења. 

MAG-IGF Meeting: Од 19. до 23. 05. 2015, Женева, Швајцарска 

Слободан Марковић, саветник директора РНИДС-а за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, присуствовао је отвореним консултацијама и састанку Мултиактерске саветодавне 
групе (Multistakeholder Advisory Group – MAG IGF-a), који је одржан у Женеви, у седишту Светске 
организације рада (ILO), од 19. до 23. маја 2015. На састанку је размотрено преко 250 предлога 
радионица, округлих столова и других сесија, који су пристигли у оквиру глобалног јавног 
позива, расписаног у фебруару. Од овог броја, изабрано је 105 најбољих предлога, који чине 
прелиминарни програм овогодишњег Форума о управљању интернетом (Internet Governance 
Forum - IGF). Трошкове пута и боравка покриле су УН. 

Jamboree 2015: Од 1. до 3. 06. 2015, Стокхолм, Шведска 

Џамбори је скуп Удружења европских регистара CENTR током кога се одржавају све CENTR 
радионице. Ове године је домаћин био шведски регистар „IIS“.  

Одржани су: 47. CENTR Legal & Regulatory радионица (Дејан Ђукић), 9. CENTR Security радионица 
(Александар Костадиновић), 35. CENTR Administrative радионица (Дејан Ђукић, Стефан Ковач), 
32. CENTR Technical радионица  (Александар Костадиновић), 17. CENTR Marketing радионица 
(Предраг Милићевић) и 7. CENTR R&D радионица.  Данко Јевтовић, директор РНИДС-а и члан УО 
CENTR-e и Владимир Алексић, члан УО РНИДС-а, су учествовали у раду већине радионица. 

Током овог скупа одржане су CENTR радионице, а први пут је испробан и нови формат рада који 
повезује учеснике из различитих радионица, и за који је нађено место у распореду скраћивањем 
времена за радионице до ручка. Сви учесници, без обзира којој радионици припадају, су се 
опредељивали за један од два нова програма: Базе знања или Основе за будућност (Knowledge 
Bases / Future Bases). 

Теме за Базе знања су биле: Приватност података код регистра, Регистарско закључавање 
,Малвер и „пецање“, Квалитет података, Аутентикација са два фактора, Велики подаци регистара, 
Сегментација регистрара, Подаци регистара и визуализација, Статистике националних 
регистара CENTRstats.org, побољшање сарадње развоја и маркетинга. 

За Основе за будућност тема је сваког дана била иста: Промена ситуације националних 
регистара и нови пословни модели (Changing ccTLD landscape and new business models). Првог дана 
иницијатор теме је била Лиза Фур (.dk), другог дана Ђовани Сепиа (.eu) и Ричард Веин (.at), а 
трећег дана Данко Јевтовић (.rs) и Дани Аертс (.se). Теме су развијане у времену од два и по 
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сата, радом у тимовима на прикупљању изазова који очекују ccTLD регистре у будућности, кроз 
генерисање идеја и на крају припремање и презентацију по једне идеје. Идеје из једног дана су 
пренете у следећи и на крају представљене свим учесницима Конференције. 

ICANN 53: Од 21. до 25. 6. 2015, Буенос Ајрес, Аргентина 

Делегација РНИДС-а за ICANN 53 се састојала од Душана Стојичевића, председника УО, Снежане 
Божић, члана УО, и Данка Јевтовића, директора РНИДС-а. Већина скупа је била посвећена IANA 
транзицији и односу радних група за IANA транзицију и транспарентност/одговорност (CWG-
Stewardship и CCWG-Accountability), који је био изузетно занимљив због условљавања у документу 
РГ за транзицију којим се захтевају одређени услови које треба да испуни предлог Радне групе 
за транспарентност и урачунљивост ICANN-a. 

Делегација РНИДС-а је учествовала у раду ccNSO тела, где је чак пет сесија било посвећено IANA 
транзицији и унапређење транспарентности, одговорности и поузданости ICANN-a. Врхунац 
састанка је било гласање на коме је ccNSO једногласно подржао усвајање предлога Радне групе 
за IANA транзицију (CWG-Stewardship). По завршеном састанку ccNSO-а савет (ccNSO Council) је 
и формално једногласно усвојио предлог и упутио га Радној групи за координацију предлога 
IANA транзиције међу заједницама (називи, бројеви, протоколи) — IANA Stewardship Transition 
Coordination Group (ICG). 

Учешће у међународним радним групама 

Мирјана Тасић, саветник директора РНИДС-а за стратегију и развој, је учествовала у раду 
ICANN-ових радних група „Cross-Community Working Group on Use of Country/Territory Names as 
TLDs“ и Ћирилички панел у пројекту „Root zone LGR project“. 

Списак захтева за доделу  на коришћење ознака од два знака на другом нивоу (Second Level 
Domain) се налази на адреси icann.org/resources/two-character-labels/archived-requests, а активни 
захтеви се налазе на адреси icann.org/resources/two-character-labels 

Неки TLD регистри (на пример .EU) озбиљно прате процес и врло често забрањују коришћење 
своје ознаке као SLD. На листи где се саопштава неслагање са коришћењем одређене ознаке 
као SLD до краја маја је било 90 порука. 

— 

Александар Поповић, руководилац Сектора за финансије, је током априла 2014. активно 
учествовао у раду Радне групе за стратешки и оперативни план при ccNSO. Основни циљ је био 
да се припреме коментари и сугестије за предлог Оперативног плана и Буџета ICANN-а за 
фискалну 2016.  

Чланови Радне групе су подељени у неколико група са стриктно дефинисаним задацима у 
односу на предложене документе, да би се подгрупа у којој је Александар Поповић био бавила 
стратешким циљевима: Развој и глобализација ICANN-а, Подршка креирању здравог, 
стабилног и еластичног екосистема и Унапређење организационе, технолошке и оперативне 
изврсности. Знатан део његових предлога је ушао у финални документ који је упућен  ICANN-у, 
што је била једна од основа за усвајање коначне верзије ових докумената на скупу у Буенос 
Ајресу. 

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://www.icann.org/resources/two-character-labels/archived-requests
https://www.icann.org/resources/two-character-labels
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Остало 

У мају је извршено ажурирање IDN табела за националне домене у бази IANA. 
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Пословање Канцеларије 

Ефикасност и ефективност пословања 

Финансије 

Током другог квартала 2015. је урађено неколико анализа на тему степена реализације 
појединих сегмената Финансијског плана, предлога за евентуалне корекције, као и основа за 
доношење појединих одлука од стране УО. Такође, урађено је неколико компаративних 
временских анализа издвајања за поједине сегменте Плана, што је захтевано од стране УО. По 
захтеву је израђен и нацрт оквирне структуре Финансијског плана за период 2015-2017, што је 
послужило УО за сагледавање финансијских потреба за средњорочни временски период. 

Током другог квартала, након давања неколико потенцијалних сценарија Финансијског плана, 
као и дефинисања коначног појединачног предлога и опсежне дискусије током маја, нова 
верзија (ребаланс) Финансијског плана је усвојена на 211. седници УО, која је окончана 
18. 5. 2015. 

Редовно је праћена и ситуација на, тржишту хартија од вредности као и  банкарском тржишту, те 
је у складу са истом дошло до реорочења средстава чије је орочење истекло у протеклом 
кварталу. 

Рачуноводство и ревизија 

Након што је РНИДС 30. 3. 2015. електронски поднео Извештај за статистичке потребе, а све у 
складу са роковима дефинисаним Законом о рачуноводству и подзаконским актима за 2014, 
половином маја је завршена и израда Завршног рачуна за 2014. Исти је достављен УО на 
усвајање, што је и учињено на седници број 212, која је одржана 15. и 16. 6. 2015.  

За састављање финансијских извештаја за 2014. дуго се чекало доношење неопходног 
Правилника o садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на 
добит. Након претерано дугог чекања, Министарство финансија је донело овај акт тек у првој 
половини маја 2015. Након покушаја примене истог за састављање пореског биланса за 2014, 
од стране Сектора за финансије и књиговође је установљено да је у том акту изостављена 
читава група трошкова (нематеријалних трошкова, група 55). Оно што је нарочито било 
зачуђујуће, јесте да су сва стручна литература и сви округли столови најављивали само 
формалне промене које ће обухватити усклађивање предметног Правилника и новог контног 
оквира. Након тога, разменом мишљења, као и сталним позивима Министарству финансија, тј. 
Сектору за фискални систем и пратећим иницијативама, дошло се до сазнања да је грешка 
техничке природе. На иницијативу РНИДС-а са књиговодством (за шта је добијена посебна 
захвалност од стране колега који раде на овој материји у Министарству) дошло је до покретања 
процедуре хитне измене Правилника, како би био спреман за правовремено састављање 
финансијских извештаја и предаје пореског биланса за 2014. Процедура у Министарству често 
зна и да потраје, али је у другој декади Правилник o садржају пореског биланса за недобитне 
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организације – обвезнике пореза на добит био објављен и на тај начин створио услове за 
правовремену предају неопходних аката.  

Порески биланс је предат Пореској управи 25. 6. 2015, а сет финансијских извештаја 26. 6. 2015. 
АПР-у, са пратећом документацијом. То значи да је уз све објективне препреке, које су 
последица недоношења одређених аката од стране надлежних органа,  на време испуњена 
законска обавеза у вези са финансијским извештајима за 2015. 

Крајем квартала је у посети књиговодственој агенцији био и тим независног ревизора 
(Станишић ревизија) како би обавио предревизију, па је и од стране Канцеларије значајно време 
посвећено сарадњи на овом пољу. Након спроведене и финалне ревизије финансијских 
извештаја за 2014, издавање Мишљења независног ревизора се очекује почетком трећег 
квартала 2015. 

Током овог периода сви рачуноводствени послови, уз повећан обим имајући у виду састављање 
Завршног рачуна и обављање процеса предревизије, су обављани редовно и несметано. 

Набавке 

Такође, у јуну 2015. је објављен и Јавни позив за прикупљање понуда за пројектовање ИКТ 
инфраструктуре. На конкурс се као заинтересовано јавило 22 потенцијалних понуђача, док је 
понуду доставило њих седам у року за то предвиђеном (3. 7. 2015). 

Финансијски преглед сарадње са квалификованим добављачима је предат Управном одбору 
РНИДС као прилог овог извештаја. 

Опремање Канцеларије и уређивање пословног простора 

Током другог квартала је набављен један преносни рачунар за потребе презентовања у 
Канцеларији и ван Канцеларије РНИДС-а, поред њега набављене су и бравице за обезбеђивање 
преносног рачунара у небезбедном окружењу (Kensington lock), а такође је набављен и додатни 
меморијски модул за унапређење једног од постојећих преносних рачунара у Канцеларији. 

Редовни послови Канцеларије 

Правни послови 

У Сектору за опште и правне послове је, као и уобичајено, сачињен већи број уговора, одлука и 
других аката који прате редовно пословање РНИДС-а. Овог квартала је била повећана 
активност због приступању седам нових суоснивача, где се уговори званично оверавају, а потом 
уписују у надлежни регистар у својству суоснивача РНИДС-а. Такође је припремљен и потписан 
већи број уговора са овлашћеним регистрима коју су приступили Програму суфинансирања 
оглашавања. 
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Будући да је кориснички назив „@rnids“ на друштвеној мрежи „Инстаграм“ био заузет од 
корисника који овај назив и није користио, руководилац Сектора за опште и правне послове је, 
сагласно политици ове друштвене мреже, покренуо поступак за преузимање/брисање налога 
којим се врши повреда права интелектуалне својине. У складу са наведеном политиком, 
попуњени су одговарајући формулари уз које је приложен жиг који је регистровао РНИДС. 
Поступак је брзо окончан и РНИДС је преузео на употребу кориснички назив „@rnids“ на овој 
друштвеној мрежи.  

У циљу реализације сарадње са Народном библиотеком Србије у вези са чувањем обавезног 
примерка садржаја домаћих интернет сајтова, руководилац Сектора за опште и правне послове 
је учествовао на састанку са представницима ове институције. Сагласно договору са састанка, 
састављен је предлог Уговора о сарадњи, који је послат Народној библиотеци на разматрање. У 
погледу сарадње са другим значајним организацијама, Заводу за интелектуалну својину је 
послат на разматрање модел Уговора о сарадњи, какав РНИДС има закључен са другим 
домаћим и регионалним организацијама.  

Извршена је обнова полиса осигурања опште одговорности према трећим лицима, укључујући 
одговорност послодавца, као и полисе осигурања професионалне одговорности за чисто 
финансијске штете причињене трећим лицима настале као последица грешке или пропуста у 
професионалним пословима осигураника у складу са статутом и законом. Обе полисе се односе 
на одговорност РНИДС-а, као правног лица, а не обухватају одговорност управе. Исто тако, 
извршена је обнова полиса осигурања рачунарске опреме и пословног простора РНИДС-а. 

Сектор за опште и правне послове је припремио текст јавног позива за избор арбитара на листи 
Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена 
при Привредној комори Србије. Позив је објављен 17. 6. 2015, а рок за пријаве је био 6. 7. 2015. 

Ангажман професионалних услуга 

Осим рачуноводствених и ревизорских услуга, у другом кварталу 2015. било је потребе за 
преводилачким услугама, као и адвокатским услугама. 
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Подршка раду Фондације 

Јавност рада 

У оквиру редовних активности, на РНИДС-овом веб сајту је у другом кварталу објављено 20 
вести о активностима, догађајима и јавним позивима у овом периоду, међу којима су биле вести 
о радионици „Pitajte.RS“, присутности РНИДС-а на конференцији „Bulgarian Internet Week“, о 
Конференцији „Интелектуална својина и Интернет“ итд. Објављена су и два издања „РНИДС 
инфо“ – редизајнираног интерног РНИДС-овог билтена. Први „РНИДС инфо“ специјал, на тему 
ДИДС 2015 конференције, објављен је у априлу, а редовно издање са прегледом активности из 
првог квартала 2015. објављено је у мају. Оба су дистрибуирана свим интерним јавностима. 

— 

Током квартала на сајт су редовно постављани записници и одлуке са одржаних седница 
Управног одбора и периодични финансијски извештаји. Осим тога, објављивани су позиви за 
набавке, као и информације о активностима Фондације. 

Током квартала настављен је рад на сређивању Регистра докумената за нови сајт РНИДС-а 
(разврставању докумената, повезивању верзија и слично). Нови сајт уводи посебан Регистар 
докумената чије исправно формирање узрокује велику количину посла. Такође, израђен је 
сценарио и снимљен кратки видео прилог за нови сајт, са Војиславом Родићем, председником 
Конференције суоснивача, са циљем упознавања посетилаца са аспектима јавности рада 
Фондације. 

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

Веб презентација РНИДС-а је редовно ажурирана и додавани су и мењани садржаји у складу са 
потребама. 

Током другог квартала настављене су активности на финализацији израде и дизајна новог 
рнидс.срб/rnids.rs веб сајта. Део сајта на енглеском језику је завршен заједно с директоријумом 
свих докумената РНИДС-а, а додатно су мењане и надограђиване различите функционалности. 
Постављена је нова Гугл аналитика и дефинисани циљеви, конверзије и догађаји које ће систем  
пратити. У циљу адекватне припреме за редовно одржавање будућег сајта, запослени у Сектору 
за развој пословања и маркетинг су, заједно са систем администратором РНИДС-а, 
присуствовали трочасовној обуци за рад у Drupal-у, коју су водила стручна лица из Мрежних 
система, који развијају нови сајт.    

Паралелно са свим ажурирањима на актуелном сајту РНИДС-а ажуриран је и будући веб сајт 
који се налази у периоду финализације, а потребно је да буде ажуриран као и актуелни веб сајт 
да бих након тест периода одмах могао да буде пуштен у рад. 
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Сајт „rnids.rs“ је наставио са бележењем високе посећености као релевантан извор вести о 
националним интернет доменима. Статистике сајта за други квартал су у приказане у следећој 
табели:   

rnids.rs Април 
Мај Јун 

Укупно/Просе
к 

Број посета 9.748 8.617 8.272 26.637 

Број појединачних посетилаца 6.524 5.577 5.250 16.193 

Просечно трајање посете 00:02:43 00:02:59 00:02:43 00:02:48 

Bounce Rate 41,97% 38,83% 40,62% 40,53% 

Подршка органима и телима Фондације 

Подршка Конференцији суоснивача 

Редовна седница Конференције суоснивача одржана је 23. 5. 2015. у хотелу „Holiday Inn“ у  
Београду. Представници суоснивача РНИДС-а су, након дискусије, усвојили Годишњи извештај о 
раду Управног одбора за 2014. и измене Пословника о раду Конференције суоснивача, које 
практично омогућавају одржавање електронских седница Конференције. Овом приликом, 
овлашћени представници суоснивача су информисани о закљученим споразумима о сарадњи 
са словеначким националним интернет регистром „ARNES“ и са Дирекцијом за е-Управу 
Републике Србије. Такође је представљен и Квартални извештај о раду УО за први квартал 2015. 

Подршка Управном одбору  

У периоду који је предмет овог извештаја, одржано је пет седница Управног одбора. Сектор за 
опште и правне послове је раду ових органа пружао редовну стручну и административну 
подршку, која се огледа у припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној 
подршци у раду на седницама и изради и објављивању донетих аката.  

Спровођење Споразума о сарадњи са Министарством 

У овом кварталу је доспела обавеза предаје периодичног (сваке три године) извештаја који 
РНИДС сачињава и предаје ресорном министарству, а по Споразуму о сарадњи са 
министарством надлежним за послове информационог друштва из 2010. 

Почетком другог квартала, изабрани консултанти „Lloyd’s Register“ и „Advance Vision Tech“ 
започели су независну анализу Организационог оквира и ИКТ система РНИДС-а. 
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У склопу овог посла, Канцеларија РНИДС-а сачинила је, на захтев консултаната, преглед 
примене препорука из претходног циклуса независне ревизије, обезбедила консултантима 
приступ документима и опреми, те пружила одговоре на сва додатна питања. На захтев 
консултаната, Канцеларија је обезбедила простор и заказала састанке консултаната са 
директором РНИДС-а, председником Конференције суоснивача, садашњим и бившим 
члановима УО, члановима Конференције суоснивача, члановима Статутарне комисије, као и 
представницима интерне ревизије и организација са којима РНИДС сарађује. 

Консултанти су нацрте извештаја доставили Канцеларији крајем маја, а коначне верзије усвојио 
је Управни одбор на седници од 15. 6. 2015. 

Канцеларија је, у року који је предвиђен споразумом, доставила следеће документе 
Министарству трговине, туризма и телекомуникација: 

1. Извештај о функционисању организационог модела РНИДС-а, који је сачинио независни 
стручни консултант – фирма „Lloyd’s Register д.о.о.”; 

2. Извештај о информатичкој безбедности, заштити података и континуитету рада у ИКТ 
систему РНИДС-а, који је сачинио независни стручни консултант – фирма „Advance 
Vision Tech д.о.о.”; 

3. Извештај о доступности главних DNS сервера за националне домене, који је сачинио мр 
Ненад Крајновић са Катедре за телекомуникације Електротехничког факултета у 
Београду; 

4. Извештај о доступности система за регистрацију националних домена – RsReg, који је 
сачинила фирма „IT Biz Solutions д.о.о.”; 

5. Извештај о стању средстава Фондације РНИДС на дан 30. 5. 2015, који је сачинила 
Канцеларија РНИДС-а. 

Од Министарства је овом приликом затражен састанак на коме би представници РНИДС-а били 
у прилици  да лично упознају државну секретарку Татјану Матић са постигнутим резултатима и 
даљим плановима РНИДС-а. 

Извештаји су показали да РНИДС испуњава обавезе из Споразума у погледу начина рада 
организације, безбедности и доступности ИКТ система, као и финансијских резерви за стабилно 
функционисање. Независни консултанти дали су препоруке за додатно унапређење 
функционисања РНИДС-а, које ће у наредном периоду разматрати органи Фондације. 
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Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

Током априла, Канцеларија је стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности доставила кратку информацију о очекиваном временском оквиру 
за одлучивање о евентуалном укидању обавезе достављања ЈМБГ-а приликом регистрације 
националних домена.  

Представници Народне библиотеке Србије и РНИДС-а одржали су током јуна консултације на 
тему архивирања садржаја домаћих сајтова, што је законска обавеза Народне библиотеке. 

У јуну је одржан састанак између представника РНИДС-а, Дирекције за е-Управу и Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација на тему повећања употребе IPv6 и ћириличких IDN 
домена у органима јавне власти. 

Други контакти са државним институцијама 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом одржао је током 
квартала неколико неформалних састанака са колегама из Дирекције за електронску управу и 
Министарства државне управе и локалне самоуправе на тему законског оквира за е-Управу, док 
је са колегама из Министарства просвете разговарао о потенцијалној иницијативи Владе за 
унапређење законског оквира за пословање ИТ индустрије. 

Односи са интернет заједницом 

У склопу израде новог сајта РНИДС-а, током јуна је снимљен кратак видео прилог који има за 
циљ упознавање посетилаца са начинима на које РНИДС пружа подршку домаћој интернет 
заједници. 

У априлу је организован састанак са Владимиром Радуновићем, директором Програма сајбер 
безбедности Дипло фондације, у вези са учешћем РНИДС-а у иницијативи за успостављање 
националног оквира за сајбер безбедност, укључујући и формирање Центра за превенцију и 
одговор на сајбер безбедносне инциденте (CERT/SIRT). 

Представници РНИДС-а присуствовали су током априла конференцији поводом 
десетогодишњице рада РАТЕЛ-а, док су у јуну присуствовали представљању пројекта „Share“ 
фондације под називом „Интернет атлас Србије”. 
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Програми едукације 

Сарадња са образовним институцијама на теме сајбер безбедности, настављена је и у другом 
кварталу, када је заједно са Факултетом за дипломатију и безбедност организовано предавање 
„Безбедност и заштита података на Интернету“. Предавање је одржано 16. 4. 2015. у оквиру 
Отвореног дана Факултета. Питања заштите и понашања на друштвеним мрежама, као и крађе 
идентитета и малициозних програма, привукла су пажњу око 60 студената и матураната 
београдских средњих школа који су присуствовали предавању. Јован Шикања, администратор 
за безбедност компаније "Лимундо", Александар Костадиновић, систем администратор у 
РНИДС-у и Бошко Радивојевић, директор компаније „Mainstream“, говорили су о савременим 
безбедносним претњама, потребним ресурима, али и важности едукације корисника који својим 
понашањем на Интернету, у великој мери, могу спречити последице различитих сајбер напада. 
Овом приликом се са представницима Факултета за дипломатију и безбедност разговарало о 
успостављању могуће будуће сарадње, у оквиру које би студенти различитих смерова овог 
факултета, похађали предавања на теме глобалног управљања Интернетом и еДипломатије.  

— 

Последњег дана Конференције „Нова енергија“, 2. 5. 2015, одржан је едукативни програм 
„Pitajte.RS“. Циљ овог програма подршке развоју Интернета у Србији је да РНИДС приближи 
експерте из интернет заједнице онима којима је потребна конкретна помоћ за развијање 
пословања на Интернету, интернет садржаја и сајбер идентитета.  

Програм је био намењен свима који желе да унапреде своја знања у областима права, 
књиговодства, развоја пословања, брендинга, интернет маркетинга и аналитике, креирања 
садржаја и сродних тема везаних за наступ на Интернету. Сви заинтересовани су имали прилике 
да унапред поставе питања која их интересују на адресама „pitajte.rs“ и „питајте.срб“, или уз 
хаштаг „#pitajters“ на Твитеру, о чему је јавност унапред обавештена преко друштвених мрежа, а 
присутни и путем rollup-а који су били постављени на неколико локација у простору у ком се 
конференција одржавала. Своје презентације је одржало 12 интернет професионалаца и 
одговарало на бројна питања око 100 присутних посетилаца, у оквиру следећа четири блока: 

1. Како да покренете интернет бизнис? -  Модератор/домаћин: Данко Јевтовић са 
предавачима: Жарко Птичек (Птичек) и Милан Трбојевић (Књишки мољац). 
 

2. Како да се брендирате на Интернету? -  Модератор/домаћин: Предраг Милићевић са 
предавачима: Иван Минић (Burek.com) и Иван Ћосић (Plain&Hill). 
 

3. Како да креирате интернет садржај? - Модератор/домаћин: Лазар Бошковић са 
предавачима: Сандра Симоновић (Маркетинг ИТД) и Владимир Церић (Huge Media). 
 

4. Како да се оглашавате на Интернету? - Модератор/домаћин: Јелена Ожеговић са 
предавачима: Иван Речевић (Google академија) и Иван Билди (Marketing online). 

У оквиру сваког од блокова, након презентација предавача, публика је постављала питања на 
разне теме, а најзанимљивија питања била су награђивана брендираним USB батеријама. У 
оквиру сваке од тема уживо је одговорено на око шест до седам питања која су постављена 
путем сајта или у сали, а која су се тицала како базичних ствари, тако и конкретних проблема у 
вези са пословањем, оглашавањем или писањем садржаја. Све презентације предавача су 
доступне на сајту pitajte.rs, заједно са снимцима предавања и питањима публике, који су 
објављени на РНИДС-овом YouTube каналу.  

http://pitajte.rs/
http://питајте.срб/
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Od посетилаца који су попунили анкету, њих 72% је оценило „Pitajte.RS“ највишом оценом (5), и 
чак 100% њих би врло радо поново присуствовало сличном скупу. Бројни угледни интернет 
професионалци су присуствовали програму и одслушали предавања свих 12 предавача. 
С обзиром на постигнуте резултате, као и горе наведене утиске и коментаре, очито је да је 
домаћа интернет заједница веома заинтересована за наставак „Pitajte.RS“ едукације. Са тим у 
вези, разматране су идеје за организацију низа сличних догађаја по различитим градовима 
широм Србије, које ће у наредном периоду бити детаљније разрађене.  

Организација међународних скупова 

SEE 4 - RIPE NCC, четврти регионални састанак интернет стручњака за југоисточну Европу, 
одржан је 21 — 22. 4. 2015, у Београду, у организацији РНИДС-а и Serbian Open eXchange (SОX). 
Кључне теме скупа биле су управљање Интернетом и регулаторне праксе, технологије за дата 
центре, функционисање мрежних и DNS система, као и успостављање регионалних тачака за 
Internet Exchange и примена IPv6 протокола. Поред званичника RIPE NCC, РНИДС-a i SOX-a, на 
SEE 4 су учествовали посетиоци из Европе и региона, између осталих и представници Интернет 
друштва (ISOC), Агенције ЕУ за безбедност мрежа и података (ENISA), Euro-IX и националних 
Internet Exchange (IX) организација, Дипло фондације, Министарства државне управе, РАТЕЛ-а и 
компанија из области мрежног инжењеринга. Осим 235 учесника, углавном стручњака из 
области, скуп је окупио и новинаре из десет редакција. 

Организација и суорганизација скупова 

На Правном факултету Универзитета у Београду је 11. 6. 2015. одржана Конференција 
„Интелектуална својина и Интернет“. Овај скуп су заједнички организовали Правни факултет и 
РНИДС, а покровитељ Конференције била је Интернет корпорација за додељене називе и 
бројеве (ICANN). Руководилац Сектора за опште и правне послове је активно учествовао у 
припреми овог скупа. Конференцију су свечано отворили директор РНИДС-а Данко Јевтовић и 
декан Правног факултета проф. др Сима Аврамовић, а скупу су се обратили и Невенка 
Новаковић, в.д. директора Завода за интелектуалну својину Републике Србије и проф. др Душан 
Поповић, председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива 
националних интернет домена. Уводно излагање одржао је г. Џонатан Коен (Jonathan C. Cohen), 
оснивач и члан Групе за интелектуалну својину у оквиру Интернет корпорације за додељене 
називе и бројеве (Intellectual Property Constituency, ICANN), он је представио структуру ICANN-а и 
надлежности Групе за интелектуалну својину. Након уводног излагања, одржана је секција под 
називом „Називи интернет домена и жигом заштићене ознаке“, а потом секција, под називом 
„Ауторско право и Интернет“, говорило се о повредама ауторског права на мрежи, као и о односу 
ауторског права и права на приватност. Своје радове су представили бројни домаћи стручњаци 
и правници, са којима је око 70 присутних посетилаца, активно дискутовало о домаћим 
трендовима на тему заштите интелектуалне својине на Интернету. Био је обезбеђен и директни 
видео Конференције пренос на Интернету, који је најављен и преко ICANN-а. Са Правним 
факултетом је разговарано о могућности да скуп са сличном темом буде одржан и наредне 
године. 

— 

РТС и ОЕБС су 17. 6. 2015. организовали Конференцију „ТВ – од еволуције до револуције – 
дигитална ера”, са циљем обележавања краја аналогне ере телевизије у Европи и покретања 
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дебате о будућности телевизије у дигиталном добу. Конференција се састојала из три панел-
дискусије: „Електронски медији у Србији у дигиталном добу”, „Еволуција и револуција телевизије” 
и „Дигитална дивиденда и широкопојасни приступ Интернету”. Организатори Конференције су 
позвали Слободана Марковића, саветника директора за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, да осмисли последњу сесију и буде њен модератор. Уводно излагање на сесији је 
имала представница Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а у панелу су 
учествовали директор РАТЕЛ-а, представница Секретаријата за привреду АП Војводине 
задужена за телекомуникације, саветник Радио-телевизије Војводине и представник Share 
фондације. На сесији је било речи о тренутном стању процеса дигитализације ТВ у Србији и 
региону, проблемима који могу да утичу на динамику расподеле дигиталне дивиденде, 
очекиваном временском оквиру за расписивање јавног надметања и условима за добијање 
лиценци, значају широкопојасног приступа и тржишним престројавањима која настају као 
последица убрзане конвергенције мрежа и услуга, односу традиционалних произвођача 
садржаја са интернет компанијама (ОТТ играчи) и реализацији националне и покрајинских 
стратегија развоја широкопојасног интернета. 

— 

РНИДС је, у складу са својим циљем пружања подршке развоју Интернета у Србији, подржао 
конференцију „Нова енергија“, која је одржана од 29. 4 до 3. 5. на Копаонику, а којој је 
присуствовало око 600 посетилаца из земље и региона. Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, и 
Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, су 1. 5. 2015, у 
оквиру главног програма Конференције, одржали презентацију о РНИДС-у, под називом „Чији је 
наш Интернет?“. Током получасовног наступа који је привукао пажњу публике и изазвао врло 
позитивне реакције, они су на занимљив начин дали одговоре на питања шта је чије на 
Интернету и ко управља њиме. Присутни у публици су, овом приликом, позвани да се, као 
суоснивачи, директно укључе у рад РНИДС-а, а позвани су и на „Pitajte.RS“ едукацију која је 
одржана сутрадан. 

Управљање Интернетом 

Саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, изабран је средином 
новембра 2014. за члана Вишепартнерске саветодавне групе (Multistakeholder Advisory Group - 
MAG), која саветује генералног секретара Уједињених нација о програму и распореду Форума о 
управљању Интернетом (Internet Governance Forum - IGF). Овогодишњи IGF заказан је за 
новембар у бразилском граду João Pessoa и одржаће се под слоганом „Еволуција управљања 
Интернетом: Подршка одрживом развоју”. 

MAG је у фебруару расписао глобални јавни позив свим заинтересованима за предлагање 
сесија, радионица и других садржаја у оквиру IGF-a. Пристигло је око 250 предлога, које су 
чланови MAG-a рангирали према раније утврђеним критеријумима. Коначна селекција извршена 
је на састанку MAG-а крајем маја у Женеви, када је изабрано око 100 сесија које ће чинити 
програм овогодишњег IGF-a. Ове сесије сврстане су у следеће тематске целине: „Интернет 
безбедност и поверење”, „Интернет економија”, „Инклузија и различитост”, „Отвореност”, 
„Унапређење вишепартнерске сарадње”, „Интернет и људска права”, „Кључни интернет ресурси” 
и „Долазеће теме”. 

— 
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Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, је од овог квартала започео са обављањем дужности члана 
Управног одбора (Board of Directors) Европског удружења регистара националних интернет 
домена - CENTR. Управни одбор има пет чланова, који се бирају међу пуноправним члановима. 
Редовни конференцијски позиви се одржавају једном месечно, а у овом кварталу чланови су 
имали прилике да се уживо састану и током CENTR-ових састанка у Стокхолму, ICANN-a у 
Буенос Аиресу и на посебном издвојеном састанку УО са генералним менаџером Секретаријата 
CENTR-а. Управни одбор CENTR-а усмерава рад Секретаријата, а кључне одлуке доноси 
Генерална скупштина CENTR-а. Поред овога, УО по потреби доноси ставове (BoD position paper), 
како би се омогућило да CENTR као удружење може да благовремено реагује у врло 
динамичком окружењу управљања Интернетом. У складу са тиме је УО CENTR-а усвојио 
коментаре CENTR-а на предлог Радне групе за IANA транзицију (CWG-Transition). 

RSNOG 

Један од закључака прошлогодишњег скупа о увођењу IPv6 у Србији био је да се сличан скуп 
одржи наредне године. У међувремену је покренута е-листа RSNOG заједнице, а Управни одбор 
РНИДС-а одвојио је средства за подршку организацији Конференције RSNOG у 2015. Имајући ово 
у виду, припрема прве RSNOG конференције отпочела је 20. 4. 2015, слањем позива за 
пријављивање заинтересованих за чланове Програмског тима. За учешће у Програмском тиму 
пријавили су се чланови RSNOG е-листе из компанија: Mainstream, VIP mobile, Радијус вектор, 
Serbian Open eXchange и са Рачунарског факултета. Програмски тим је током маја одржао први 
састанак, на коме су дефинисане оквирне теме прве RSNOG конференције. Задатак Програмског 
тима у наредном периоду биће да сачини комплетан програм Конференције, тако да он 
одражавати потребе и интересовања RSNOG заједнице. 

На Конференцији RIPE NCC SEE 4, у Београду је првог дана 21. 4. 2015. на предлог РНИДС-а, 
одржана сесија на тему „Organizing Network Operators’ Groups (NOGs) in the Region”. Сесија је била 
посвећена функционисању NOG-ова у региону, њиховим активностима, најбољим праксама, 
сарадњи итд. са посебним фокусом на искуства из Словеније, Румуније и Србије. 

Током маја обављена је набавка услуга израде сајта RSNOG заједнице (rsnog.rs и рсног.срб). У 
јуну су припремљени текстови за сајт, који су преведени на енглески језик. Након краћег 
периода тестирања, сајт је пуштен у рад 30. 6. 2015. 

У мају је одржана и Конференција „ДАТУМ 2015,“ која је имала за тему „Data центре и ИТ 
инфраструктуру”. Захваљујући организатору Конференције, фирми „Mineco“, свим учесницима 
(око 250 особа) подељен је флајер са основним информацијама о RSNOG заједници и позив за 
пријављивање на RSNOG е-листу. 

file:///C:/Users/danko.RNIDS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/rsnog.rs
file:///C:/Users/danko.RNIDS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3.%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B1
http://datum.rs/2015/datacentri/program.html
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Финансијски извештаји 

Периодични извештај за други квартал 2015. 

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. 1 – 30. 6. 
2015, у поређењу са истим периодом 2014. године), као и биланс стања (на дан 30. 6. 2015. у 
поређењу са стањем на дан 31. 12. 2014) 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) 
Квартал 2-2014. 

31.12.2014. 
Квартал 2-2015. 

30.6.2015. 
%  

Пословни приходи 49.491 53.134 107,4% 
Пословна добит 9.859 9.786 99,3% 
Нето резултат 9.559 8.715 91,2% 
Актива 123.787 132.289 106,9% 
Капитал 68.824 77.539 112.7% 
Нето дуг -9.859 -9.752 98,2% 

Биланс успеха 

У .000 динара (РСД) Кв. 2-2014. Кв. 2-2015. 
Пословни приходи 49.491 53.134 
Приходи од продаје 49.106 52.588 
Остали пословни приходи 385 546 
Пословни расходи 39.632 43.348 

Трошкови материјала 550 308 
Трошкови зарада и накнада зарада 24.463 26.685 
Остали пословни расходи 11.872 14.008 
Трошкови амортизације  2.747 2.347 

EBIT 9.859 9.786 
EBIT маржа 19,9% 18,4% 
Финансијски приходи 1.905 814 
Финансијски расходи 436 234 
Остали приходи 0 0 
Остали расходи 0 0 
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља  -44 -108 
EBT 11.284 10.258 
Порез 1.725 1.543 
Нето резултат 9.559 8.715 
Нето профитна стопа 19,3% 16,4% 

У прва два квартала 2015. је остварен раст пословних прихода у износу од 7,4% у односу на 
остварење из истог периода 2014. године. Имајући у виду да су пословни расходи (укључујући и 
амортизацију) остварили раст у истом периоду од 9,4%, пословни добитак је на нивоу од 9.786 
хиљаде динара (уз стопу од 18,4%, и смањење у односу на исти период 2014. од око 0,7%, као и 
ЕБИТДА маржу од 22,8%.  
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Имајући у виду финансијске и остале расходе износ добити пре опорезивања је 10.258 хиљада 
динара (уз стопу од 19,3% и смањење од нешто више од 9% у односу на прва два квартала 2014.  
Већи резултат пре опорезивања у односу на пословни резултат је последица добитка из 
активности финансирања. Нето добит износи 8.715 (уз стопу од 16,4% и смањење у односу на 
прва два квартала 2014. од око 9%, када је профитна стопа била на нивоу од 19,3%). Дакле и 
даље је на снази позитивно финансијско пословање, али са што већом тежњом ка стављању 
фондацијске улоге у први план. 

Биланс стања 

У .000 динара (РСД) 31.12.2014. 30.6.2015. 
Стална имовина 62.367 63.062 

Нематеријална имовина 3.922 6.576 
Некретнине, постројења и опрема 57.965 55.999 
Дугорочни финансијски пласмани 480 487 

Обртна имовина 61.420 69.227 
Залихе и дати аванси 684 1.361 
Потраживања 673 1.021 
Краткорочни финансијски пласмани 47.911 55.343 
Готовински еквиваленти и готовина 9.928 9.752 
ПДВ и активна временска разграничења 2.224 1.750 

Актива 123.787 132.289 
Ванбилансна актива 5 96 
Капитал 68.824 77.539 

Нераспоређена добит/Губитак ранијих година 65.819 68.824 
Нераспоређена добит/Губитак текуће године 3.005 8.715 

Дугорочна резервисања 0 0 
Дугорочне обавезе 0 0 
Краткорочне обавезе 54.963 54.750 

Краткорочне финансијске обавезе 69 0 
Обавезе из пословања 4.373 3.926 
Обавезе по основу ПДВ и ПВР 49.515 50.222 
Остале краткорочне обавезе  944 53 
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 62 549 

Пасива 123.787 132.289 
Ванбилансна пасива 5 96 
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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 2013. је био позитиван 
(део обртне имовине је покривен дугорочним изворима) на нивоу од 1.676 хиљада динара, а на 
крају 2014. наставља да расте, остаје позитиван  и износи 6.457 хиљада динара. Овај показатељ 
је на крају прве половине 2015. изузетно повољан и износи читавих 14.477 хиљада динара. 

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

Показатељ 31. 12. 2013. 31. 12. 2014. 30. 6. 2014. 

Ликвидност 1. степена 0,06 0,18 0,18 

Ликвидност 2. степена 1,01 1,11 1,24 

Ликвидност 3. степена 1,03 1,12 1,26 

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 другог квартала 2015. задржао висок ниво са краја 2014. (за скоро 3,5 пута већи у 
односу на крај 2013. године). 

Реализација финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 
прву половину 2015. и одговарајуће поређење са планираним вредностима. 
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Детаљнији приказ следи на табели испод: 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30. 6. 
Преостало за 
реализацију 

Проценат 
реализ. 

А Укупно приливи 122.073.807  64.561.907 57.511.900 52,9% 
1 Приливи 122.073.807  64.561.907  57.511.900  52,9% 

1.1 
Аванси за регистрацију 
домена 

118.807.548  63.302.084  55.505.464  53,3% 

1.2 
Провера 
оспособљености 

12.000  12.000  0  100,0% 

1.3 Финансијски приливи 2.308.259  686.823  1.621.436  29,8% 
1.3.1 Камате на штедњу 1.728.259  686.823 1.041.436  39,7% 
1.3.2 Принос од ХоВ 100.000  0  100.000  0,0% 

1.3.3 
Позитивне курсне 
разлике 

480.000  0  480.000  0,0% 

1.4 Накнаде суоснивача 936.000  552.000  384.000  59,0% 
1.4.1 Обнова 708.000  384.000  324.000  54,2% 
1.4.2 Нови суоснивачи 228.000  168.000  60.000  73,7% 
1.5 Остали приливи 10.000  9.000  1.000  90,0% 
Б Укупно одливи 148.331.899  56.285.997  92.045.902  37,9% 

2 
Развој регистра и 
тржишта домена 

54.075.032  12.735.986  41.339.046  23,6% 

2.1 
Развој система за 
регистрацију и 
доступност домена 

32.337.050  6.998.253  25.338.797  21,6% 

2.1.1 Инфраструктура 17.333.850  1.949.125  15.384.725  11,2% 

2.1.2 
Систем за регистрацију 
домена 

10.192.200  3.741.095  6.451.105  36,7% 

2.1.3 
Систем за разрешење 
DNS упита 

1.626.760  1.026.108  600.652  63,1% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 886.500  114.120  772.380  12,9% 
2.1.5 Хостинг услуге 231.840  89.709  142.131  38,7% 

2.1.6 
Софтверске лиценце – 
годишња обнова 

2.065.900  78.095  1.987.805  3,8% 

2.2 
Развој и примена 
правила за регистрацију 
домена 

622.700  15.823  606.877  2,5% 

2.2.1 

Доприноси у вези са 
правом на управљање 
делегираним доменима 
– ICANN 

575.000  0  575.000  0,0% 

2.2.2 
Рад Комисије за 
решавање приговора 

47.700  15.823  31.877  33,2% 

2.2.3 
Унапређивање правила 
за решавање спорова 

0  0  0   

2.2.4 Остало 0  0  0   
2.3 Развој тржишта 16.146.901  3.134.983  13.011.918  19,4% 

2.3.1 
Сарадња са 
овлашћеним регистрима 

5.100.000  35.099  5.064.901  0,7% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30. 6. 
Преостало за 
реализацију 

Проценат 
реализ. 

2.3.2 
Спровођење 
едукативно-
промотивних кампања 

4.560.000  333.455  4.226.545  7,3% 

2.3.3 
Промотивни материјали 
(BTL) 

960.000  231.846  728.154  24,2% 

2.3.4 
Спољни сарадници – 
маркетинг 

1.480.000  507.266  972.734  34,3% 

2.3.5 
Унапређење интернет 
присуства 

0  0  0   

2.3.6 
Спровођење 
истраживања о тржишту 
домена 

525.000  0  525.000  0,0% 

2.3.7 Односи са медијима 1.080.000  822.226  257.774  76,1% 

2.3.8 
Спољни сарадници - 
односи са јавношћу 

2.291.901  1.205.090  1.086.811  52,6% 

2.3.9 

Креирање ад хок 
садржаја за интернет 
сајтове и друштвене 
медије 

150.000  0  150.000  0,0% 

2.4 
Домаћа и међународна 
размена најбоље праксе 

4.568.381  2.586.928  1.981.453  56,6% 

2.4.1 
Службена путовања 
запослених 

3.684.006  2.232.459  1.451.547  60,6% 

2.4.2 
Организација 
међународних 
радионица 

525.000  0  525.000  0,0% 

2.4.3 
Чланарине у 
међународним 
удружењима 

359.375  354.469  4.906  98,6% 

2.9 Резерва за групу 2 400.000  0  400.000  0,0% 

3 
Пословна изврсност и 
рад Канцеларије 

59.220.896  28.898.896  30.322.000  48,8% 

3.1 
Ефективно и ефикасно 
пословање 

3.332.450  1.370.937  1.961.513  41,1% 

3.1.1 
Увођење стандарда у 
пословање и 
управљање пословањем 

422.850  92.464  330.386  21,9% 

3.1.2 Професионалне услуге 2.909.600  1.278.473  1.631.127  43,9% 

3.1.3 
Стабилност пословања 
и управљање ризицима 

0  0  0   

3.2 Запослени 34.777.146  17.101.568  17.675.578  49,2% 
3.2.1 Зараде запослених 33.646.846  16.749.377  16.897.469  49,8% 
3.2.2 Превоз запослених 442.300  137.550  304.750  31,1% 

3.2.3 
Друга давања 
запосленима у складу са 
уговорима о раду 

100.000  0  100.000  0,0% 

3.2.4 Развој кадрова 588.000  214.641  373.359  36,5% 
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3.3 
Режијски, комунални, 
административни и 
порески одливи 

19.891.300  10.283.824  9.607.476  51,7% 

3.3.1 Комуналије 939.700  480.307  459.393  51,1% 
3.3.2 Комуникације 964.800  449.454  515.346  46,6% 

3.3.3 
Одржавање опреме и 
просторија 

995.400  376.785  618.615  37,9% 

3.3.4 Репрезентација 432.000  282.133  149.867  65,3% 

3.3.5 
Административни и 
логистички издаци 

1.094.400  347.797  746.603  31,8% 

3.3.6 Осигурање 273.000  187.520  85.480  68,7% 

3.3.7 
Финансијско-порески 
одливи 

15.192.000  8.159.828  7.032.172  53,7% 

3.4 
Набавка основних 
средстава за 
канцеларију 

1.020.000  142.567  877.433  14,0% 

3.4.1 
Рачунарска опрема у 
Канцеларији 

600.000  71.466  528.534  11,9% 

3.4.2 Канцеларијска опрема 420.000  71.101  348.899  16,9% 
3.9 Резерва за групу 3 200.000  0  200.000  0,0% 

4 
Организациони развој 
Фондације 

21.749.471  9.945.230  11.804.241  45,7% 

4.1 
Обезбеђење јавности 
рада и високог нивоа 
одговорности 

2.161.960  980.148  1.181.812  45,3% 

4.1.1 
Корпоративни 
материјали 

760.000  372.662  387.338  49,0% 

4.1.2 Сајт rnids.rs/рнидс.срб  1.401.960  607.486  794.474  43,3% 
4.2 Рад Управног одбора 10.483.870  4.637.096  5.846.774  44,2% 

4.2.1 
Накнаде за рад чланова 
Управног одбора 

9.561.670  4.586.075  4.975.595  48,0% 

4.2.2 
Техничка подршка за 
рад Управног одбора 

285.600  0  285.600  0,0% 

4.2.3 
Спољни сарадници и 
консултанти УО 

0  0  0   

4.2.4 Радне групе УО 489.000  0  489.000  0,0% 
4.2.5 Трошкови превоза  147.600  51.021  96.579  34,6% 

4.3 
Рад Конференције 
суоснивача 

2.885.210  1.298.814  1.586.396  45,0% 

4.3.1 
Накнаде за рад 
председника и заменика 
председника КС 

2.146.500  1.047.049  1.099.451  48,8% 

4.3.2 Одржавање седница КС 738.710  251.765  486.945  34,1% 
4.3.3 Радне групе КС 0  0  0   

4.4 
Рад осталих тела 
Фондације 

1.090.800  63.291  1.027.509  5,8% 

4.4.1 Статутарна комисија 190.800  63.291  127.509  33,2% 
4.4.2 Интерна ревизија 900.000  0  900.000  0,0% 
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4.5 Међународна сарадња 3.564.531  2.544.730  1.019.801  71,4% 
4.5.1 Службена путовања 3.464.531  2.544.730  919.801  73,5% 

4.5.2 
Сарадња са другим 
Регистрима 

100.000  0  100.000  0,0% 

4.6 
Техничка подршка за 
рад тела Фондације 

449.700  121.150  328.550  26,9% 

4.6.1 Репрезентација 96.000  12.177  83.823  12,7% 

4.6.2 
Стручна помоћ у раду 
тела Фондације 

50.000  0  50.000  0,0% 

4.6.3 
Е-услуге за потребе тела 
Фондације 

124.200  97.057  27.143  78,1% 

4.6.4 
Трошкови организације 
скупова 

100.000  0  100.000  0,0% 

4.6.5 Осигурање за путовања 79.500  11.916  67.584  15,0% 
4.6.6 Остали трошкови 0  0  0   

4.7 
Спровођење Споразума 
са Министарством 

913.400  300.000  613.400  32,8% 

4.7.1 
Консултант за 
организациона питања 

563.400  0  563.400  0,0% 

4.7.2 
Консултант за 
информациону 
безбедност 

300.000  300.000  0  100,0% 

4.7.3 Остало 50.000  0  50.000  0,0% 
4.9 Резерва за групу 4 200.000  0  200.000  0,0% 

5 
Подршка развоју 
Интернета у Србији 

12.536.500  4.705.885  7.830.615  37,5% 

5.1 

Пружање подршке 
државним 
институцијама у 
доношењу и 
спровођењу ИКТ 
политика 

0  0  0   

5.2 
Едукација стручне и 
шире јавности у области 
Интернета 

1.234.000  0  1.234.000  0,0% 

5.2.1 Сарадња са 
факултетима 

200.000  0  200.000  0,0% 

5.2.2 Едукација путем 
Интернета 

1.034.000  0  1.034.000  0,0% 

5.3 
Пружање подршке 
интернет заједници 

11.202.500  4.705.885  6.496.615  42,0% 

5.3.1 

Пружање подршке 
развоју садржаја 
(суфинансирање 
пројеката) 

1.468.250  144.520  1.323.730  9,8% 

5.3.2 Спонзорства и донације 1.300.000  412.730  887.270  31,7% 
5.3.3 Организовање скупова 4.109.000  4.035.499  73.501  98,2% 
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5.3.4 
Унапређење DNS-а - 
техничке препоруке 

1.000.250  0  1.000.250  0,0% 

5.3.5 SIRT 2.500.000  0  2.500.000  0,0% 
5.3.6 RSNOG 825.000  113.136  711.864  13,7% 
5.9 Резерва за групу 5 100.000  0  100.000  0,0% 
9 Резерва 750.000  0  750.000  0,0% 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. 6. 2015, 
паралелно са 31. 3. 2015: 

Датум 31. 3. 2015. 30. 6. 2015. 
Средњи курс евра 120,2153 120,6042 
Валута динара евра динара евра 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато 

у ЕУР 
РСД 

Прерачунато 
у ЕУР 

Текућа средства у РСД 17.823.165 € 148.260 14.584.031 € 120.925 
Орочена средства РСД 26.000.000 € 216.279 24.000.000 € 198.998 
Укупно 43.823.165 € 364.539 38.584.031 € 319.923 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато 

у РСД 
ЕУР 

Прерачунато 
у РСД 

ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 1.080.934 € 8.992 2.924.857 € 24.252 
Орочена средства ЕУР 14.577.187 € 121.259 12.815.282 € 106.259 
Укупно 15.658.121 € 130.251 15.740.139 € 130.511 
 
Укупно без ХОВ 59.481.286 € 494.790 54.324.170 € 450.434 

Уз горе наведена средства, у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе девизне 
штедње, уписане код ЦРХОВ, чија је номинална вредност 5.000 евра, а са доспећем 2016, као и 
53-недељни државни записи Републике Србије у номиналној вредности од 91.000 евра са 
доспећем почетком 2016. 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи 
65.299.152 динара.  

У Београду, 
30. 7. 2015. 

 

Данко Јевтовић 

директор РНИДС-а 
danko.jevtovic@rnids.rs 
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Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број Обрисано Обнова Нови Број

rs. 1.989 7.621 3.534 47.425 2.255 8.833 3.520 53.785 2.543 9.952 3.378 58.510 2.450 10.731 3.654 62.311

co.rs. 640 3.428 725 17.621 604 3.492 617 17.655 585 3.594 441 17.280 564 3.336 496 16.703

in.rs. 323 249 62 1.350 186 411 164 2.991 209 399 161 2.636 163 376 178 2.541

edu.rs. 39 475 218 2.961 27 279 75 1.534 63 307 58 1.732 26 328 57 1.820

org.rs. 128 521 128 3.048 111 558 144 3.076 107 584 111 3.118 107 582 96 3.031

gov.rs 215 233 252 254

ac.rs 45 56 59 62

.rs 3.119 12.294 4.667 72.665 3.183 13.573 4.520 79.330 3.507 14.836 4.149 83.587 3.310 15.353 4.481 86.722

срб. 0 3 459 2.750 198 337 68 4.005 62 359 62 2.621 70 332 51 2.255

обр.срб 0 0 8 52 2 7 2 76 0 7 1 50 1 6 6 50

орг.срб 0 0 22 149 8 14 2 206 2 12 0 126 1 12 5 120

од.срб 0 0 16 169 6 13 0 152 1 5 10 81 2 14 1 73

пр.срб 0 0 148 654 63 108 11 950 2 100 5 607 13 81 4 529

ак.срб 3 10 10 10

упр.срб 19 44 55 56

.срб 0 3 653 3.796 277 479 83 5.443 67 483 78 3.550 87 445 67 3.093

Укупно 3.119 12.297 5.320 76.461 3.460 14.052 4.603 84.773 3.574 15.319 4.227 87.137 3.397 15.798 4.548 89.815

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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