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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2019. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100% расположивости. 

■ Укупан прилив у кварталу износи 36.458.309 динара са урачунатим ПДВ-ом.  

■ Укупан прилив од аванса за домене износи 35.416.950 динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

■ Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у 

динарима, износи 116.727.169 динара.  

На крају четвртог квартала 2019. године: 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 108.943.RS и 2.550.СРБ. 

Кратак преглед најважнијих активности у кварталу 

Најважније активности и догађаји током четвртог квартала 2019. године: 

■ Спроведене су кадровске промене на челу организације. Уместо директора 

Владимира Манића, од 19. 11. 2020.г, организацију, као в.д. директор, води 

руководилац Сектора за опште и правне послове Дејан Ђукић. 

■ Завршена је имплементација DNSSEC-а. Имплементиран је слој за проверу DNS 

записа пре јавног публиковања зонских фајлова. 

■ У складу са планом провера Министарства за туризам, трговину и 

телекомуникације,  извршена је провера примене и прилагођености система и 

процедура РНИДС-а са Законом о ИТ безбедности и осталим актима који уређују 

ову област.  

■ Учествовано је у командно-штабној вежби Војске Србије и Националне гарде 

Охаја „Сајбер Тесла 2019”. 

■ У склопу обележавања Европског месеца сајбер безбедности, РНИДС је 24. 

октобра организовао панел-дискусију „Дигитално бојно поље“. 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У четвртом кварталу 2019. године није било прекида у раду система РНИДС-а.  

 

Назив сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

У овом кварталу је завршена имплементација DNSSEC-а. Имплементиран је слој за 

проверу DNS записа пре јавног публиковања зонских фајлова. Креирано је окружење за 

DNSSEC обуку и завршени су тестови приступа. Такође, обављено је и унапређење 

системског софтвера по редовном плану (замена сервера са старијим оперативним 

системом), као и хардверска унапређења за побољшање перформанси система РНИДС-

а. 

Урађено је унапређење софтвера за регистрацију назива домена за прихватање DNSSEC 

параметара за домене другог и трећег нивоа. Уграђен је и систем за проверу валидности 

DNSSEC параметара  пре публиковања у одговарајућим зонама вишег нивоа. Промене су 

урађене и за веб и EPP интерфејс и постављене су на окружење за тестирање. 

У складу са планом провера Министарства за туризам, трговину и телекомуникације,  

извршена је провера примене и прилагођености система и процедура РНИДС-а са 

Законом о информационој безбедности и другим актима који уређују ову област. Оцена 

инспектора је да су системи и процедуре РНИДС у потпуности у складу са Законом. 

Развој и примена правила за регистрацију 

У овом кварталу Комисијом за поступање по примедбама у случају повреда аката о 

регистрацији је поступала у једом предмету. 

Решавање спорова у вези с називом домена 

У овом кварталу завршен је спор у вези са називом домена: irkom.rs. 
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Стање тржишта домена  

Четврти квартал 2019.године је завршен са 108.943 регистрованих .RS назива домена и 

исказује раст од 5,44% у односу на четврти квартал 2018.године. Број регистрованих 

.СРБ назива домена на крају четвртог квартала 2019. године износи 2.550. 

Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели: 

 

 

доменски 

простор 

октобар 2019. новембар 2019. децембар 2019. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.591 1015 1.438 1015 1.439 985 

.co.rs 133 107 76 102 71 129 

.org.rs 24 36 28 13 19 31 

.in.rs 57 68 45 61 50 81 

.edu.rs 30 22 22 20 22 17 

укупно .rs 1.835 1.248 1.609 1.211 1.601 1.245 

.срб 11 9 23 11 22 17 

.пр.срб 1 2 0 0 0 0 

.орг.срб 1 0 0 0 1 0 

.од.срб 0 0 0 0 0 4 

.обр.срб 0 0 0 0 0 0 

укупно 

.срб 
13 11 23 11 23 21 

 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена у складу с методологијом CENTR-a за четврти квартал 2019. и 2018. године. 

 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током четвртог квартала 2019. године 6/18 

 
IV квартал 

2019. 

IV квартал 

2018. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/ број на почетку 

периода 

95,41% 95,10% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 
4,59% 4,90% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
3,36% 3,33% 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Програм суфинансирања оглашавања током 4. квартала користила је компанија 

БеотелНет. Маркетиншким одељењима ОР-ова редовно су достављане различите 

информације – о ранг-листама ОР-ова, позиви на РНИДС-ове догађаје, извештаји и 

информације о реализованим активностима, занимљиви и корисни текстови, као и 

информације о релевантним активностима CENTR-a.  

Неформално окупљање „ОРштиљада“ за представнике овлашћених регистара РНИДС-а 

организовано је 12. децембра у пивари Догма. Према резултатима анонимне анкете коју 

су попунили присути, просечна оцена организације, амбијента, послужења и атмосфере 

на догађају износи 4,8, а 100% анкетираних је изјавило да би поново дошли на овакав 

скуп.  

Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Округли сто о регистрација жига и 

назива домена, одржан у Новом Саду  

Округли сто „Систем назива интернет 

домена у Србији: регистрација и решавање 

спорова са носиоцима жигова“ одржан је у 

јесењем термину 08. октобра, на Правном 

факултету Универзитета у Новом Саду. 

Скуп је организовао Студентски парламент Правног факултета Универзитета у Новом 

Саду у сарадњи са РНИДС-ом. Округли сто у Новом Саду је трећи овакав скуп који је 

Фондација РНИДС организовала током 2018. године, у сарадњи са студенским 

парламентима правних факултета у Србији, са циљем да тематику регистрације назива 

домена приближи заинтересованим правницима и студентима права. 
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На скупу су говорили проф. др Душан Поповић, председник Комисије за решавање 

спорова поводом регистрације назива националних интернет домена Србије, доц. др 

Марко Јовановић, потпредседник Комисије за решавање спорова поводом регистрације 

назива националних интернет домена Србије и Дејан Ђукић, руководилац Сектора 

општих и правних послова РНИДС-а. Скупу је присуствовало више од тридесет 

заинтересованих, махом студената факултета. 

Поред програмом предвиђених излагања, окупљени су имали прилику да прате и 

учествују у дискусији о покретању спорова поводом регистрације националних домена 

пред вансудским и судским органима, евентуалној накнади штете и недоумицама у вези 

са правима носиоца жига. 

Панел-дискусија „Дигитално бојно поље“ 

У склопу обележавања Европског месеца сајбер безбедности, РНИДС је организовао 

седми по реду скуп посвећен овој теми са циљем да заинтересованим јавностима понуди 

одговоре на питања о одбрани и заштити од различитих сајбер претњи које вребају 

појединце, организације, али и читаве државе. Панел-дискусија „Дигитално бојно поље“ 

одржана је 24.октобра у галерији „Артгет“ Културног центра Београда.  

Тематски фокус скупа било је сајбер 

ратовање, а на скупу су говорили 

потпуковник др Драган Младеновић из 

Управе за телекомуникације и 

информатику Генералштаба Војске 

Србије, који је говорио на тему 

„Ратовање у сајбер простору – основе, 

трендови и највећи сукоби“, Драгослав 

Станижан, руководилац Службе за 

информациону безбедност и 

технологије Националног ЦЕРТ-а 

Републике Србије, који је окупљене информисао о активностима ЦЕРТ-а у јачању 

одбране, и Жарко Кецић, руководилац Сектора ИКТ сервиса РНИДС-а, који је указао на 

значај DNS сервиса, али и улогу коју DNS може да има као средство сајбер ратовања.  

Након излагања одржана је краћа дискусија. Скуп је модерирала сарадница за маркетинг 

и комуникације РНИДС-а Дијана Милутиновић. Скуп је побудио изузетну пажњу медија, 

али и публике, те су капацитети сале галерије која прима 50-ак посетилаца били 

премашени, јер је забележено више од 60 посетилаца на лицу места. 
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Пета RSNOG конференција 

Пета по реду  RSNOG конференција одржана је 21. новембра у хотелу „Зира“ у Београду. 

Конференција је окупила више од 140 мрежних стручњака и стручњака из области сајбер 

безбедности. Конференцију су подржали РНИДС, RIPE NCC, Cisco и Sox. 

Окупљене су поздравили Зоран Перовић, председник Управног одбора РНИДС-а и Жарко 

Кецић, руководилац Сектора ИКТ сервиса РНИДС-а. На конференцији су говорили Душко 

Коџић из РАТЕЛ-а, Данко Јевтовић, члан Управног одбора ICANN-a, Ференц Чорба, 

представник RIPE NCC-а, Џорџ Ач из компаније CISCO, Дејвид Хјуберман из ICANN- а, Џон 

Тод, Quad9, Хенри Хајнеман из Cloudflare-a, Наташа Маринковић, Мts, Пеђа Радоичић из 

Теленора и Никола Мамула, SBB (United grupa).  

Током првог блока конференције говорило се о различитим аспектима сајбер 

безбедности, док су током другог блока разматране нове активности и  иницијативе 

везане за један од кључних интернет сервиса са фокусом на енкрипцију DNS упита, тј. 

DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS). У фокусу трећег блока конференције била је 

заштита од DDoS напада коју, као своју услугу, пружају три велика телекомуникациона 

оператера у Србији.  

Учешће на догађајима у својству панелиста и предавача 

Webiz едукација „Дигитална економија“ у Нишу 

Почетком октобра у Нишу је одржана Webiz едукација „Дигитална економија“ под 

покровитељством USAID-а. Реч је о интензивној дводневној едукацији која је 

посетиоцима пружила увид у најбоље праксе за пословање на интернету. Било је речи о 

важности пословног брендинга и оптимизацији оглашавања на друштвеним мрежама. 

На едукацији је предавање на тему „Брендови на интернету“ одржао Предраг Милићевић, 

руководилац Сектора маркетинга и комуникација, а говорио је о основи интернет 

идентитета сваког бренда; о томе шта 

заиста припада предузећу на интернету, а 

шта не; о томе како Гугл види сајтове, а 

појаснио је и однос жига и назива домена. 
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Developers’ mDay конференција 

Последњег дана новембра 2019. године одржана је седма по реду конференција 

„Developers’ mDay“ коју организује mCloud. Током конференције, поред тема намењених 

дивелоперима, теме предавања су се тицале и актуелних ИТ трендова као што су IoT и 

Big Data. Током конференције је Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и 

комуникације, направила кратку ретроспективу развоја националних домена са освртом 

на основне делатности РНИДС-а и значај избора националног домена, нарочито за 

наступ на локалном тржишту, али указала и на друге важне предности националних 

домена – поузданост, доступност и превасходно безбедност националних домена за које 

је на располагању више механизама заштите. 

Скуп „Смернице за успостављање ефикасног дигиталног наступа и представљања 

установа културе у Р. Србији“ 

Скуп у организацији Министарства културе и информисања „Смернице за успостављање 

ефикасног дигиталног наступа и представљања установа културе у Р. Србији“ одржан је 

24. децембра у просторијама организатора, на чији је позив на скупу говорио Предраг 

Милићевић, руководилац Сектора 

маркетинга и комуникација. Тема 

његовог излагања била је „Регистрација 

ћириличних домена“, те је током 

предавања говорио о .СРБ домену, 

могућностима које његова употреба 

нуди регистрантима, адекватном избору 

домена, али и употреби ћирилице на 

интернету уопште.  

Сарадња са домаћим 

организацијама и институцијама 

Током квартала (26. децембра) организован је још један састанак Радне групе за 

популаризацију примене ћирилице на интернету и .срб домена Министарства културе и 

информисања. Састанку је присуствовао Предраг Милићевић, руководилац Сектора 

маркетинга, члан радне групе у чијем раду активно учествује.  

РНИДС је учестовао у командно-штабној вежба Војске Србије и Националне гарде Охаја 

„Сајбер Тесла 2019”, чија је тема одбрана телекомуникационо-информационог система 

од претњи из сајбер простора, а која је одржана у Горњем Милановцу. 

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs 

У четвртом кварталу 2019. године, сајт рнидс.срб је забележио 43.599 посета и 37.626 

појединачних посетилаца. Насловна страна (енглеска, ћириличка и латиничка) има 
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највећи удео у укупном броју посета, приближно 20%, док је забележен раст посета WHOIS 

страници(ама) који износи нешто изнад 10% од 67.344 прегледа свих страница на сајту. 

Странице које објашњавају шта је интернет домен забележиле су и у српској и у енглеској 

верзију пораст броја посета за више од 50% у односу на исти период 2018. године. 

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у четвртом 

кварталу. 

 

Сајт домен.срб / domen.rs 

У четвртом кварталу 2019. године сајт домен.срб/domen.rs је забележио 36.035 посета и 

око 32.140 појединачних посетилаца. Поред насловне, највише посета забележиле су 

страница за претрагу расположивих назива домена и страница са изборником ОР-ова. У 

односу на претходни квартал и референтни период 2018. године, приметан је раст броја 

органских посета који квартал на квартал износи близу 20%. 

Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка сајту 

у последњем кварталу 2019. године. 
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У четвртом кварталу је забележено укупно 128 објава – 22 у штампаним медијима, 95 на 

интернету, 7 телевизијских и 4 радијске објаве.  
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Број објава у 4. кварталу у односу на 3. квартал 2019.г. већи је за 100%, јер су безбедносне 

теме привукле велику пажњу медија. С друге стране, број објава у 4. кварталу 2019.г. у 

односу на 4. квартал 2018.г, мањи је за 58,7%, јер смо у 4. кварталу 2018.г. имали кампању 

поводом почетка регистрације IDN назива .RS домена. 

Медијска анализа показује да су 62 различита медија писала о РНИДС-у – 9 штампаних 

медија, 5 телевизијских станица, 2 радио-станице и 46 интернет портала. 

Од ауторских текстова током квартала су објављени текстови Жарка Кецића „Више 

знања, мање безбедносних претњи за вашу компанију“ (октобар) и „Безбедан домен за 

безбедно онлајн пословање“ (новембар), као и Предрага Милићевића „Водич за избор 

назива домена“ (децембар) у магазину „Бизнис и финансије“. 

На тему сајбер безбедности Жарко Кецић је гостовао на ТВ РТС 1 (Јутарњи програм), ТВ 

Студио Б (Београде, добро јутро!) и ТВ Пинку (Свитање), Дијана Милутиновић је гостовала 

на Радио Београду 1 (Ухвати дан), а Предраг Милићевић у емисији „Таласање – Шетња“, 
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на истој радио-станици. У специјалној емисији о ћирилици на ТВ РТС 2 учествовао је 

Предраг Милићевић. Поводом 95 година Радио Београда, Иван Минић је учествовао у 

емисији „Ухвати дан“ на Радио Београду 1, док је Мирјана Тасић за портал РТС-а дала 

интервју о историјату интернета код нас. 

Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

У континуитету и несметано обављани су редовни административни послови, 

спровођење набавки, израда интерних докумената и др.  

Услед промена на челу организације, обављене су формалне ствари у погледу 

регистрације промене овлашћеног лица за заступање код надлежних органа и других 

организација. Такође, дошло је и до промена на месту Координатора за регистрацију 

домена и аналитичара података и у вези са тим су обављене неопходне формалности. 

Што се тиче активности на увођењу ISO 9001 и ISO/IEC 27001 стандарда, закључен је 

уговор са сертификационом кућом. Договорено је да се почетком године одржи састанак 

у вези припрема за предсертификацију.  

Рачуноводство и ревизија 

Током овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано. 

Са Интерном ревизијом је координисано око припрема за предстојећу контролу и 

долазак у РНИДС. 

Већина средстава која су отписана у претходном кварталу, отуђена су у складу са 

интерним актима. Преостала средства потребно је одложити по посебним прописима, па 

су започети договори са потенцијалном фирмом која се бави овом делатношћу. 

Интерни ИКТ сервиси 

Обављена је замена истеклих SSL сертификата за веб презентацију РНИДС-a. Апликације 

које се користе као помоћ у пословању у канцеларији су унапређене неколико пута током 

овог квартала.  
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Подршка Управном одбору  

У току квартала одржано је шест седница Управног одбора. Сектор општих и правних 

послова је раду овог органа пружао редовну стручну и административну подршку, која се 

огледала у припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној подршци у 

раду на седницама, изради и објављивању донетих аката. 

Подршка Конференцији суоснивача  

У протеклом кварталу одржана је редовна седница Конференције суоснивача, на којој је 

дискутовано о Плану и програму за наредну годину, као и извештају независног 

ревизора.   

На крају квартала РНИДС је имао 139 суоснивача.  

Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

Тридесетој CENTR маркетиншкој радионици одржаној у Оксфорду у Уједињеном 

краљевству 16. и 17. октобра, присуствовало је 39 представника 21 националног 

регистара, као и представници Neustar-а и CENTR-а. Радионици су, од запослених, 

присуствовали Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација и 

Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и комуникације. Током другог дана 

радионице, Дијана Милутиновић је одржала презентацију о едукацији „На клик до купца“ 

и представила колегама из других регистара пројекат који људе невичне онлајн 

пословању уводи у свет интернета и указује на предности које овај нуди за развој 

пословања, посебно за микро, мала и средња предузећа. 

Руководилац Сектора општих и правних послова и в.д. директора је, у својству члана, 

учествовао у раду ICANN-ове радне групе ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”). 

Саветница за стратегију и развој учествовала је у раду више ICANN-ових радних група: 

Latin Generation panel (у којој је председавајућа), Study Group on Technical Use of RZ-LGR, 

ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”), ccNSO Review Working Party, Policy Development 

Process (PDP) Retirement Working Group и Work Track 5: Geographic Names at the Top-Level. 

Руководилац ИКТ сектора је учестовао у раду SSR Review Team-а и 3SG CENTR пројекту. 

Службена путовања током четвртог квартала 2019.г. 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

10. 10. 2019. 
Armenian Internet 

Governance Forum 

Јереван, 

Јерменија 
Дејан Ђукић 

https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Latin+GP
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ACCCCNSO/ccNSO+Review+Working+Party
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
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11 – 12. 10. 2019. EE DNS FORUM 2019 
Јереван, 

Јерменија 
Дејан Ђукић 

13. 10. 2019. 
41st CENTR Technical 

workshop 

Ротердам, 

Холандија 

Милош 

Милосављевић 

13. 10. 2019. 
41st CENTR Technical 

workshop 

Ротердам, 

Холандија 
Жарко Кецић 

14 – 18. 10. 2019. 79th RIPE Meeting 
Ротердам, 

Холандија 
Жарко Кецић 

17 – 18. 10. 2019. 
30th CENTR Marketing 

workshop 

Оксфорд, Велика 

Британија 
Дијана Милутиновић 

17 – 18. 10. 2019. 
30th CENTR Marketing 

workshop 

Оксфорд, Велика 

Британија 
Предраг Милићевић 

17 – 18. 10. 2019. 
30th CENTR Marketing 

workshop 

Оксфорд, Велика 

Британија 
Милоје Секулић 

28. 10. 2019. 
18th CENTR Security 

workshop 

Стокхолм, 

Шведска 

Александар 

Костадиновић 

02 – 08. 11. 2019. 66th ICANN Meeting Монтреал, Канада Мирјана Тасић 

02 – 08. 11. 2019. 66th ICANN Meeting  Монтреал, Канада Жарко Кецић 

25 – 29. 11. 2019. 14th IGF 2019 Берлин, Немачка Дејан Ђукић 

05. 12. 2019. F2F (SSSG) CENTR Беч, Аустрија Жарко Кецић 

 

Кратки извештаји са службених путовања запослених у 

Канцеларији 

Armenian Internet Governance Forum и EE DNS FORUM 2019: од 10. до 12. 10. 

2019, Јереван, Јерменија 

У питању је сет догађаја који су ослоњени на Eastern European DNS Forum. Првог дана је 

одржан локални IGF. Наредна два дана била су посвећена Eastern European DNS Forum-у. 

41st CENTR Technical workshop: 13. 10. 2019, Ротердам, Холандија  

У Ротердаму је 13. октобра одржан 41 CENTR Tehnical workshop. Као представници 

РНИДС-а присуствовали су Жарко Кецић и Милош Милосављевић. Презентације су се 

превасходно бавиле унапређењем функционалности DNSSEC-а. Посебна пажња је 

посвећена потписивању зона и њиховом публиковању као једне од најзахтевнијих 

операција.  

79th RIPE Meeting: од 14. до 18. 10. 2019, Ротердам, Холандија  

Од 14. до 18. октобра у Ротердаму је одржан скуп RIPE79. Два догађаја су доминирала 

скупом, одлазак Аксела Павлика, који је 20 година био директор RIPE NCC-а и чињеница 

да је потрошен и последњи сет IPv4 којима је RIPE располагао. Од сада ће IPv4 адресе 

бити додељиване из пула адреса које се не користе и враћене су RIPE-у. На скупу су 

преовладавеле теме везане за протоколе рутирања, безбедност BGP-а и трендови и 

новости везане за DNS.  
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DNS систем је последњих година у жижи јавности, не само због све учесталије 

злоупотребе, већ и због чињенице да све већи број корисника користи јавне DNS сервисе 

који, према проценама APNIC-а, користи више од 50% корисника интернета. Такође је 

било речи и о приватности корисника DNS услуга, злоупотреби DNS података, као и о 

новим протоколима који се употребљавају за разрешавање DNS упита. 

 

30th CENTR Marketing workshop: од 17. до 18. 10. 2019, Оксфорд, Велика 

Британија  

Тридесетој CENTR маркетиншкој радионици одржаној у Оксфорду у Уједињеном 

краљевству, 16. и 17. октобра, присуствовало је 39 представника 21 националног 

регистара, као и представници Neustar-а и CENTR-а. Током другог дана радионице Дијана 

Милутиновић је одржала презентацију о едукацији „На клик до купца“ и представила 

колегама из других регистара пројекат који људе невичне онлајн пословању уводи у свет 

интернета и указује на предности које овај нуди за развој пословања, посебно за микро, 

мала и средња предузећа. 

18th CENTR Security workshop: 28. 10. 2019, Стокхолм, Шведска  

28. октобра 2019. године одржан је састанак 18th CENTR Security workshop, у Стокхолму, 

у Шведској. Преовлађујућа тема током састанка је била стандардизација и ISO 27001 

сертификација, као и провере и тестирања везана за процес сертификације и редовног 

проверавања. У складу са тим, и екстерни предавачи су били из друштва за 

сертификацију који су причали баш о проверавању након првобитне сертификације за 

ISO 27001. 

66th ICANN Meeting: од 02. до 08. 11. 2019, Монтреал, Канада  

У Монтреалу је од 02. до 07. новембра одржан 66 ICANN састанак на коме је 

преовладавала тема злоупотребе DNS-a и шта ICANN, регистри и регистрари, као и 

интернет заједница, могу да предузму у циљу стварања безбеднијег интернет окружења 

за све кориснике. Такође, GDPR је још увек актуелна тема и разговарало се о променама 

и прилагођавању правила и процедура да би се глобално испоштовали захтеви европске 

регулативе, а да истовремено не буде доведена у питање безбедност и евентуални 

пораст злоупотребе назива домена. 

Радна група за безбедност ccNSO (TLD-OPS), у којој учествују и представници РНИДС-а, 

организовала је успешну практичну вежбу о изради и тестирању DR (Disaster Recovery) и 

BC (Business Continuity) планова. На скупу је такође било речи о селекцији приоритетних 

активности из петогодишњег Стратешког плана за период 2020.г. до 2025.г, који је 

усвојен јуна 2019.г. За разлику од ранијих периода када је PTI (раније IANA) своје 

активности усаглашавао са стратешким планом ICANN-а, представљен је и нацрт 

четворогодишњег стратешког плана PTI (Public Technical Identifiers), који је фокусиран на 

безбедност и стабилност, испуњење потреба корисника и даља техничка и процедурална 

унапређења PTI операција. На овом скупу су из РНИДС-а били Мирјана Тасић и Жарко 

Кецић. 

14th IGF 2019: од 25. до 29. 11. 2019, Берлин, Немачка  

Заштита података о личности, информациона безбедност, суспензија илегалног 

садржаја на интернету биле су неке од тема о којима је било речи на скупу. Оно што IGF 
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одваја од других великих скупова, попут ICANN-а рецимо, јесте то да је заиста обезбеђена 

присутност свих стејкхолдера. Тако на неким сесијама може да се чује дискусија између 

представника великих интернет компанија, представника држава, истражних органа и 

удружења корисника. 

F2F (SSSG) CENTR: 05. 12. 2019, Беч, Аустрија 

Радна група за спровођење иницијативе CENTR да се израде јединствена методологија 

и правила која се тичу безбедности и стабилности рада ccTLD оператера, 05. децембра је 

одржала радни састанак у Бечу. На састанку су договорене методе рада и основни сет 

правила која треба поштовати приликом израде коначног предлога. Европска комисија 

усвојила је Акт о сајбер безбедности (Cybersecurity Act) који предвиђа строга безбедносна 

правила за пружаоце дигиталних услуга, већа овлашћења ENISA-е (EU Agency for 

cybersecurity), као и оквир за сертификацију ИКТ производа, услуга и процедура када је у 

питању сајбер безбедност. SSSG тим је на контактирао Европску комисију и ENISA-у и 

донета је одлука да финални документ буде у складу са захтевима Акта о сајбер 

безбедности и да садржи сет правила, процедура и метода које, када буду усаглашене са 

ЕУ, представљају основу за сертификацију услуга које TDL пружа корисницима. 

Финансије 

Током четвртог квартала обављани су редовни послови одељења финансија. 

Финансијски извештаји 

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

12. 2019.г, паралелно са 30. 09. 2019.г. 

 

Датум 30.09.2019

. 

30.12.2019. 

Средњи курс евра 117,5283 117,5928 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 
ЕУР 

Текућа средства у РСД 48.607.317 €413.580 46.123.739 €392.233 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €51.052   

Укупно 54.607.317 €464.631 46.123.739 €392.233 

 
 

Средства у ЕУР 
Прерачунато 

у РСД 
RSD 

ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 7.766.373 €66.081 7.573.689 €64.406 

Орочена средства у ЕУР     

Укупно 7.766.373 €66.081 7.573.689 €64.406 
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Укупно без ХОВ 62.373.690 €530.712 53.697.428 €456.639 

Хартије од вредности 62.995.169 €536.000 63.029.741 €536.000 

Укупно новчана средства 125.368.859 €1.066.712 116.727.169 €992.639 

 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, 

износи 116.727.169 динара. 

Набавке 

У овом кварталу расписани су следећи јавни позиви: 

■ Јавни позив за подношење понуда за набавку телекомуникационе опреме који 

је и окончан у истом кварталу. 

Осим стандардних набавки (уговори по основу набавки по отвореном поступку, текуће 

набавке и сл) извршено је и следеће: 

■ Имајући у виду скупове које је организовао или у чијој је организацији РНИДС 

учествовао, ангажоване су услуге типичне за овакве скупове: организација, 

закуп сала, аудио и видео записи, кетеринг, путни трошкови и слично; 

■ Услуга истраживања тржишта;. 

■ Набавка рекламних материјала. 

 

 

 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

25. јануар 2020. године            в.д. директора РНИДС-а 


