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Увод
Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период
Током 2021. године:
■
■
■
■

DNS и сви сервиси РНИДС-а функционисали су са 100% расположивости.
Укупан прилив у 2021. години износи 185.124.503 са урачунатим ПДВ-ом.
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у
динарима, на дан 31. 12. 2021. године, износи 177.916.657 динара.
Укупан број регистрованих назива домена је: 123.701 .rs и 2.460 .срб.

Послови Регистра и тржиште домена
Систем за регистрацију и доступност сервиса
Током 2021. године није било прекида у раду кључних сервиса РНИДС-а (DNS и сервис
за регистрацију назива домена).

НАЗИВ сервиса

Трајање прекида

Расположивост

DNS сервис

Без прекида

100%

Сервиси RSreg апликације

Без прекида

100%

Финансијски сервиси регистрације

Без прекида

100%

Унапређене су обе инстанце WHOIS сервиса, стандардни WHOIS на порту 43 и WHOIS
веб-сервис. Додата су поља за датум потврде (верификације) података о домену и да ли
је назив домена DNSSEC потписан, као и информације о статусима домена са
линковима ка веб-страници са детаљним описима и значењем статуса.
Инсталирана је нова инстанца тест система за регистрацију назива домена. Ново
окружење је тестирано и стављено на располагање овлашћеним регистрима. Креирани
су нови сертификати за приступ систему за регистрацију и ажурирана је листа
протокола за шифровање комуникације са системом.
Унапређена је хардверска и софтверска инфраструктура у дата центрима и канцеларији.
Активност је реализована у фазама, тако да није било прекида у раду ниједног сервиса.
У складу са препоруком произвођача опреме, на новој опреми је имплементиран и
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најновији микро-код са унапређеним безбедносним функционалностима. Такође,
повећани су капацитети за складиштење података и израду резервних копија.
Инсталирана је и реконфигурисана нова инфраструктура за креирање и чување
резервних копија (backup) података и кључних сервиса РНИДС-а. Нова инфраструктура
има веће капацитете складиштења и омогућава бржи опоравак сервиса и података у
случају потребе.
У складу са планом, након две године урађена је замена основних DNSSEC кључева
(КSК и ZSK). Нови кључеви користе савремени алгоритам ECDSA (Elliptic Curve Digital
Signature Algorithm), који је знатно краћи од претходно коришћеног RSA кључа, што
смањује интернет саобраћај и пружа бржи DNS одговор.
Унапређењем RSreg апликације омогућена је аутоматска обрада уплата за регистрацију
домена са рачуна три банке.
У циљу реализације континуитета пословања у ванредним околностима, обезбеђено је
удаљено складиштење резервних копија, чиме је повећана безбедност података и
омогућен брзи наставак пружања кључних услуга РНИДС-а и у случају потпуног отказа
обе примарне локације.

Развој и примена правила за регистрацију
Запослени у РНИДС-у учествовали су у раду РГ за сарадњу са ОР-овима.
Почетком године усвојени су нови Административно-технички услови о раду ОР-ова.
Најзначајније измене везане су за повећање безбедности система ОР-ова који
комуницирају са системом за регистрацију назива домена РНИДС-а. Успостављени су
минимални технички и безбедносни захтеви у складу са Законом о информационој
безбедности Србије и одговарајућим подзаконским актима.
Урађени су тестови усклађености безбедности делова система ОР-ова који
комуницирају са системом РНИДС-а са условима дефинисаним у Административнотехничким условима о раду ОР-ова. Овлашћеним регистрима достављене се уочене
неусаглашености и период за њихово кориговање.

Стање тржишта домена
На крају 2021. године било је 123.701 регистрованих .rs назива домена и исказује раст
од 5,99 % у односу на крај 2020. године. Број регистрованих .срб назива домена на крају
2021. године износи 2.460 назива домена.
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Параметри регистрације .rs домена
2018 - 2021
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Статистичка анализа
У табелама су дате упоредне вредности кључних показатеља броја регистрованих
домена за 2020. И 2021. годину.
.rs
Стопа
задржавања
Стопа
креирања
Стопа
брисања

(број домена на крају периода – нови у
току периода) / број на почетку периода
нови у току периода / број на почетку
периода
обрисани у току периода / број на
почетку периода

.срб
Стопа
задржавања
Стопа
креирања
Стопа
брисања

(број домена на крају периода – нови у
току периода) / број на почетку периода
нови у току периода / број на почетку
периода
обрисани у току периода / број на почетку
периода

2021.

2020.

86,84%

86,82%

19,15%

20,26%

13,16%

13,13%

2021.

2020.

89,81%

89,49%

10,11%

7,49%

10,19%

11,41%

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Крајем априла одржан је вебинар за овлашћене регистре, на ком су представљени нови
Административни и технички услови рада овлашћених регистара РНИДС-а. Овлашћени
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регистри су, осим основног прегледа усвојених измена, имали прилике да се детаљно
информишу о захтевима који се тичу унапређења безбедности и планираних провера
усклађености са мерама.
Током четвртог квартала урађени су тестови усклађености безбедности делова
система ОР-ова који комуницирају са системом РНИДС-а са условима дефинисаним у
Административно-техничким условима о раду ОР-ова. Овлашћеним регистрима
достављене су уочене неусаглашености и период за њихово кориговање.
Током 2021. године овлашћени регистри РНИДС-а користили су средства из програма
суфинансирања за реализацију кампања махом на дигиталним каналима. Током
године кампање су реализовали Адриахост, Беотел нет, Јунајтед интернет и Лупија.
Крајем године окончана је примена програма суфинасирања, а од 1. децембра ступио је
на снагу Програм доделе рабата за новорегистроване називе домена.
Још једна пандемијска
година усмерила је сарадњу
и комуникацију на онлајн
канале. Међутим,
захваљујући повољнијим
епидемијским приликама,
почетком јула је организован
неформалан сусрет и
дружење са колегама из
овлашћених регистара и
искоришћена прилика за
разговор о условима
пословања током пандемије
и новим пословним идејама.
Маркетиншким одељењима ОР-ова су крајем сваког месеца достављани њузлетери
који садрже различита обавештења о РНИДС-овим активностима, новим садржајима
на сајтовима domen.rs и rnids.rs, као и вести из релевантних организација (ICANN,
CENTR) и света домена. Уз њузлетер достављана је и ранг-листа ОР-ова.

Вебинари за овлашћене регистре
Током 2021. године устаљена је пракса организовања едукативних вебинара за колеге
из овлашћених регистара РНИДС-а, са циљем да им се пружи подршка у свакодневним
продајним, маркетиншким и другим активностима, релевантним и за њихов рад и за
промоцију националних интернет домена. Одржана су три едукативна вебинара, као и
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вебинар на ком су
представљени нови
Административни и технички
услови рада овлашћених
регистара РНИДС-а а који је
реализован у априлу месецу.
Крајем фебруара адвокат
Драган Милић одржао је
вебинар на тему Закона о
заштити података о личности
и ГДПР-a, а у последњем
кварталу 2021. године
вебинаре су одржали Мирослав Варга, регионални стручњак за Гугл оглашавање, који
је почетком новембра предавао на тему Какав је данашњи онлајн купац у односу на јуче
и сутра и Александра Вуксановић Куртовић, директорка и власница консултантске
компаније Outsourcing General Manager & Professional Management Services (ogm.rs), која
је у децембру одржала вебинар на тему Унапређење продајног процеса.

Присуство РНИДС-а у јавности
Догађаји

„Ћирилица у дигиталном свету“: Представљање новог писма Орто РНИДС
Фондација РНИДС обележила je 27. јануара 2021. године девет година од почетка
регистрације назива .срб домена. Тим поводом је корисницима интернета поклонила
још једно ћириличко писмо – Орто РНИДС. Ово је друго по реду ћириличко писмо чију је
израду омогућио РНИДС, а креирано је у сарадњи са организацијом Типометар.
Током онлајн догађаја, чији је пренос реализован на платформама Јутјуб и Фејсбук,
говорила је ауторка фонтова Ана Продановић, а предавање на тему језичке културе и
употребе српског језика на интернету одржала је др Светлана Слијепчевић Бјеливук,
научна сарадница на Институту за српски језик САНУ. Скуп је завршен панел
дискусијом коју је модерирао Зоран Станојевић, уредник Интернет портала РТС-а, а
његови саговорници разматрали су положај ћирилице у дигиталном свету. Панелисти
су били: Игор Адамовић, креативни директор Control Creative, Владимир Марић,
директор програмерске фирме Мрежни системи, Петар Словић, директор за иновације,
Quantox Technology, и Јован Турањанин, аутор софтвера за пресловљавање
Ћирилизатор.
Снимак скупа Ћирилица у дигиталном свету доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а.
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Писмо Ареал РНИДС представљено 2020. године побудило је изузетну пажњу јавности
и медија, а друго представљено писмо Орто РНИДС доживело је сличан успех. Током
2021. године странице на сајту са којих се могу преузети бесплатни фонтови
забележиле су још 22.000 посета.

Први онлајн ДИДС – „ДИДС 2021 Digital“ реализован 17. марта
Први пут од 2010. године, откако РНИДС организује ДИДС (Дан интернет домена
Србије), ова конференција је одржана онлајн. Регистровани посетиоци су конференцију
пратили уживо на сајту dids.rs, а конференција је емитована и на РНИДС-овој Фејсбук
страници и Јутјуб каналу.
Слоган „Слуга. Господар.
Интернет.” у три речи је
описао њену централну
тему - улогу интернета у
животима и пословању у
току прве пандемијске
године, а конференција је
окупила више од 17
учесника и врсних
стручњака из земље и
иностранства. Програм
ДИДС-а, доступан на сајту
конференције, састојао се
од два уводна излагања, три панела и четири предавања. Сви предавачи и учесници
панел дискусија на ДИДС-у изнели су податке о актуелним и очекиваним трендовима у
контексту дигитализације пословања, електронске трговине у околностима које је
наметнула и које диктира панедемија коронавируса и дали конкретне савете како
оптимизовати продајне сајтове и унапредити комуникацију са клијентима.
Пренос уживо само на сајту dids.rs пратило је више од 600 јединствених гледалаца.
Конференција је у анкети коју су попуњавали онлајн посетиоци добила просечну оцену
4,6, што је чини једном од најуспешнијих до сада, без обзира на то што је реализована
без физичког присуства публике.
Комплетан снимак конференције доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а.

Регионални ТLD форум 2021
Другог дана конференције ДИДС 2021 Digital одржан је Регионални TLD форум. Скуп се
одржава као пратећи скуп ДИДС-а од 2015. године, а први пут је одржан онлајн. Ове
године је окупио 23 представникa националних регистара Хрватске, Словеније, Црне
Горе и Србије. Регионални TLD форум је одржан у форми округлог стола, за којим су
представници националних регистара размењивали информације и искуства у области
технике, права и маркетинга.
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Интернет дијалог 2021: од конкуренције ка секторској регулацији дигиталних
платформи ЕУ
Други по реду „Интернет дијалог“ у организацији Фондације РНИДС и Правног факултета
Универзитета у Београду одржан је онлајн 3. јуна. Пренос је реализован путем
платформе Јутјуб. Највише пажње привукло је излагање проф. др Марка Боте, који је
говорио о предложеним прописима Европске уније о конкуренцији на дигиталним
тржиштима, односно образложио актуелни заокрет од примене права конкуренције ка
секторској регулацији дигиталних платформи. Разговор са проф. др Ботом водио је
проф. др Душан В. Поповић, професор Правног факултета Универзитета у Београду. На
скупу су, у оквиру пореско-правне секције, такође анализирани кључни изазови са
којима се суочавају порески системи широм света у покушају да опорезују добит
компанија које послују у оквирима дигиталне економије.
Снимак панела доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а.

Конференција EuroDIG 2021 уживо из београдског студија: У дигиталну
декаду Европе
Фондација РНИДС, у сарадњи са Дипло фондацијом и Интернет друштвом (Internet
Society), била је један од домаћина највеће европске конференције посвећене развоју
политика управљања интернетом, EuroDIG 2021, и омогућила емитовање програма из
студија у Београду.
Конференцију је из Београда
отворила министарка
трговине, туризма и
телекомуникација Татјана
Матић, која је изразила велико
задовољство што је Србија и
на овој конференцији у
друштву партнера са којима
сарађује – Европском
комисијом, Саветом Европе,
ICANN-ом, Европском
радиодифузном унијом, као и
РНИДС-ом, Дипло фондацијом и Интернет друштвом. Током три дана виртуелне
конференције која се одвијала под слоганом „У дигиталну декаду Европе“ (Into Europe’s
Digital Decade), публика је, у оквиру програма емитованог из београдског студија, имала
прилике да слуша излагања и панеле на бројне актуелне теме.
Поред београдског, програм је емитован и из студија у Трсту и Брижу, а конференција је,
и у својству учесника и у својству посетилаца, окупила представнике важних европских
и глобалних институција (Унеско, Европска комисија и Европски парламент итд.),
универзитета и научних института, технолошких компанија (Гугл, Фејсбук, Хуавеј итд.) и
доменске заједнице (ICANN, CENTR, европски ccTLD-ови).
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WHOIS хакатон
Током септембра, РНИДС је, у сарадњи са компанијом Quantox Technology и уз подршку
ICANN-a, организовао свој први хакатон са IDN тематиком. Десет екипа, изабраних међу
пријављенима да се такмиче, током викенда 25. и 26. септембра, програмирало је
апликације за мобилне телефоне које нуде WHOIS и DNS податке о слободним, односно
регистрованим називима домена (ћириличким и латиничким) у задатим доменским
просторима. Према оцени жирија, хакатон је био и више него успешан, имајући у виду да
је свих десет екипа испоручило десет сасвим функционалних апликација. Жирију се
посебно свидела разноврсност технологија које су такмичари користили, али и
скалабилност решења и квалитет кода.
Хакатон је реализован онлајн,
рад екипа је праћен
телефонски и путем
апликације за онлајн
сарадњу, а решења су екипе
презентовале 27. септембра,
неколико њих у ICT hub-у у
ком је реализован програм, а
највећи број се укључивао у
програм онлајн. Три
првопласиране екипе
освојиле су новчане награде,
а симболичне награде обезбеђене су за све остале учеснике хакатона. Поред пажње
међународних стејкхолдера, хакатон је привукао и пажњу медија у земљи. Снимак
представљања решења и снимак разговора са победничком екипом, доступни су на
Јутјуб каналу РНИДС-а.

Онлајн панел „Безбедан сајт – безбеднија е-трговина“
У октобру РНИДС је традиционално организовао догађај на тему безбедност на
интернету, чиме се сваке године придружи паневропској кампањи „Европски месец
сајбер безбедности“, коју је иницирала Европска агенција за безбедност мрежа и
информација (ENISA).

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2021. године

11/28

Током овогодишње панел
дискусије, а у контексту
рекордног раста е-трговине у
Србији, разговарало се о томе
да ли фирме безбедно тргују и
купци купују онлајн, као и о
начинима да предузећа
заштите пословање и своје
купце на интернету. Речи је
било о грешкама које фирме
праве приликом израде
сајтова, а учесници су
саветовали како да
предузећа брину о својим сајтовима, како да их штите, како да што безбедније продају,
комуницирају, начелно, како да безбедно послују на интернету.
На панелу су учествовали Петар Кордић, Live škola WordPress-a, Никола Радојчић,
сувласник дизајнерског студија Браћа буразери и бренда Dechko Tzar, Жарко Кецић,
руководилац Сектора ИКТ сервиса РНИДС-а, и Александар Бировљев, стручњак за
електронска плаћања и дигиталне пословне моделе. Разговор је модерирала Јелена
Опачић, директорка компаније mCloud.
Снимак панела доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а.

Седма RSNOG конференција
По седми пут Фондација РНИДС подржала је реализацију конференције RSNOG коју
организује Група мрежних оператора Србије (RSNOG – RS Network Operators’ Group), а у
фокусу ове конференције, одржане 30. новембра, била је дискусија ИТ фирми које
развијају интернет сервисе на тему мерења перформанси мреже и (тему) брзог
опоравка у случају инцидената (fast failover).
У уводном делу
конференције говорили су и
представници мрежних
оператора из региона, а
публика је затим имала
прилике да прати предавања
на тему fast failover-а и да
слуша излагања о мерењима
која доприносе безбедности,
стабилности и брзини
интернета. Конференција је
завршена округлим столом
на ком су учествовали представници највећих домаћих телеком и интернет оператора.
Иако је публика конференцију пратила онлајн, теме RSNOG-а и ове године привукле су
пажњу бројних домаћих и иностраних стручњака.
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Снимак конференције доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а.

Панел дискусија „Недозвољена трговина на интернету“
РНИДС и Правни факултет Универзитета „Унион” почетком децембра организовали су
традиционалну, заједничку конференцију, а ове године на тему недозвољене трговине
на интернету. Конференцију је публика пратила путем стрима на платформи Јутјуб, а
хибридни карактер скупа омогућио је да конференција угости више иностраних
стручњака.
Публика је имала прилике да слуша Оливеру Меденицу, equity partner, Dunnington
Bartholow & Miller LLP, САД, која је говорила о искуствима у Сједињеним Државама са
кршењем права носилаца жига, проф. др Роберта Гарзу Барбосу, професора Правног
факултета Универзитета Tecnologico de Monterrey, Мексико, који је изнео
упоредноправну анализу о начину на који се третира и процесуира кршење ауторског
права глобално, а како му приступају правни системи националних држава, и Дага
Ајзенберга, адвоката и власника GigaLaw Firm, стручњака за право интернета, који је
говорио о механизму вансудског решавања доменских спорова.
Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Урош Кандић
говорио је о експанзији е-трговине коју неизоставно прати и нелегална трговина на
интернету, која највише буја на друштвеним мрежама путем којих продају и
нерегистровани трговци и где се продаје и кривотворена роба. Током панела домаћи
стручњаци одговарали су на питања публике у вези са темом конференције.
Снимак конференције доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а.

Креирање нових онлајн и офлајн садржаја

pitajte.rs
Током другог квартала почела је реализација комуникационог пројекта pitajte.rs, који
има за циљ да помогне малим и микро предузећима да доносе информисане одлуке о
свом пословању на интернету. Иако замишљен као генератор пре свега онлајн
садржаја, пројекат је имао и своју значајну офлајн компоненту – током другог квартала
исцртана су два мурала-инфографика која комуницирају осам разлога за избор .rs у
простору Факултета за медије и комуникације у Београду и Но лимит хаба у Нишу, а
током трећег квартала још један мурал-инфографик исцртан је у ICT хабу у Београду.
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Свој наставак пројекат је
доживео низом вебинара
чија реализација је почела у
септембру. Сваког првог
петка у месецу од 20 часова
публика је на Јутјуб каналу
РНИДС-а слушала едукације,
намењене пре свега
власницима малих предузећа
и предузетницима о
унапређењу пословања на
интернету. Први вебинар
реализован је 3. септембра, а о првим SEO корацима говорио је Ненад Пантелић,
стручњак за SEO. У последњем кварталу вебинаре су одржали Иван Минић на тему
Како да покренете подкаст, Иван Танасковић на тему Како продавати онлајн током
најактивније (празничне) продајне сезоне и Лазар Џамић који је говорио на тему
Подаци у маркетингу: шта, зашто и како?.

Нови канали комуникације
Од јануара, сваког првог радног дана у месецу различитој интерној и екстерној публици
на адресу стиже њузлетер РНИДС-а – Доменске вести. У зависности од публике и
интересовања, пласирају се информације о догађајима које РНИДС организује, о новим
садржајима објављеним на сајту domen.rs, о новим пројектима Фондације, као и о
реализованим спонзорствима, о чему се такође извештава на сајту rnids.rs уз друге
издвојене активности из рада РНИДС-а.

Сарадња са међународним организацијама и институцијама
Фондација РНИДС била је партнер онлајн догађаја који се одвијао под називом
Интернет је ваш матерњи језик: Универзална прихватљивост, првог у серији SEEDIG 7.
Сесија је одржана у јуну, а учесници догађаја из РНИДС-а били су Дејан Ђукић, директор
Фондације РНИДС, који је упутио поздравни говор, и Дијана Милутиновић, из Сектора
маркетинга и комуникација, која је са осталим панелистима разматрала питање
Универзалне прихватљивости и стратегија ангажовања различитих стејкхолдера на
путу достизања пуне имплементације Универзалне прихватљивости на интернету.
Дијана Милутиновић, самостална сарадница за маркетинг и комуникације, током 34.
CENTR онлајн маркетиншке радионице 23. фебруара, говорила је на тему оглашавања
на друштвеним мрежама са циљем генерисања саобраћаја ка сопственим сајтовима.
Била је ангажована и на планирању CENTR-овог семинара о IDN-у који је организован
онлајн у мају, а том приликом говорила је о РНИДС-овим фонтовима српске ћирилице
као тактици за промоцију .срб домена, коришћења матерњег језика на интернету и
подстицања вишејезичности креирањем онлајн садржаја на различитим језицима и
писмима.
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Службена путовања и онлајн скупови у 2021. години
Датум
одржавања
скупа

Скуп/Организација

Место

Делегирани учесник

4–5. 2. 2021.

OARC 34

онлајн

Жарко Кецић

онлајн

Дејан Ђукић

онлајн

Вељко Фридл

16. 2. 2021.
18–19. 2. 2021.

64th CENTR Legal & Regulatory
workshop
52nd CENTR Administrative
workshop

Дијана Милутиновић,
Предраг Милићевић
Жарко Кецић, Милош
Милосављевић

23. 2. 2021.

34th CENTR Marketing workshop

онлајн

23. 2. 2021.

21st CENTR Security workshop

онлајн

24. 2. 2021.

APTLD79 Members Meeting &
2021 AGM

онлајн

Дејан Ђукић

25. 2. 2021.

44th CENTR Technical workshop

онлајн

Жарко Кецић,
Александар
Костадиновић

5. 3. 2021.

65th CENTR GA - 2021 Annual
General Meeting

онлајн

Дејан Ђукић

20–25. 3. 2021.

70th ICANN Meeting

онлајн

Webinar: Hardenize workshop

онлајн

22. 4. 2021.
6. и 7. 5. 2021.
6. 5. 2021.
7. 5. 2021.

DNS-OARC 35 online
Joint Administrative and
Marketing webinar: IDNs
L&R webinar: Tour de table of
registry updates

Дејан Ђукић, Жарко
Кецић, Мирјана
Тасић
Александар
Костадиновић
Жарко Кецић

онлајн

Дијана Милутиновић
Милица Ђорђевић

онлајн

Дејан Ђукић

17-21. 5. 2021.

82nd RIPE Meeting

онлајн

Жарко Кецић

25–26. 5. 2021.

VeeamON tour

онлајн

Александар
Костадиновић

31. 5. 2021.

5th CENTR Academy

онлајн

Милица Ђорђевић

3. 6. 2021.

2021 CENTR Registrar Day

онлајн

Предраг Милићевић

онлајн

Дијана Милутиновић
Милица Ђорђевић
Предраг Милићевић
Жарко Кецић

1−3. 6. 2021.

2021 CENTR Members' Days
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Дејан Ђукић
14−17. 6. 2021.

71st ICANN Meeting

онлајн

Жарко Кецић
Дијана Милутиновић
Милица Ђорђевић
Предраг Милићевић
Дејан Ђукић
Дијана Милутиновић
Милица Ђорђевић
Дејан Ђукић

21. 6. 2021.

SEEDIG 7

онлајн

28−30. 6. 2021.

EuroDIG 2021

онлајн

8. 9. 2021.

DNS-OARConline 35a

онлајн

Жарко Кецић

28. 9. 2021.

RIPE SEE9

онлајн

Жарко Кецић

7−8. 10. 2021.

53rd CENTR Administrative
Workshop

онлајн

12. 10. 2021.

45th CENTR Technical workshop

онлајн

13. 10. 2021.

22nd CENTR Security workshop

онлајн

14. 10. 2021.
19. 10. 2021.

65th CENTR Legal & Regulatory
workshop
35th Marketing workshop: Tour de
table of registry updates

Александар
Костадиновић,
Жарко Кецић
Милош
Милосављевић,
Жарко Кецић
Александар
Костадиновић,
Милош
Милосављевић,
Жарко Кецић

онлајн

Дејан Ђукић

онлајн

Предраг Милићевић

23−28. 10. 2021.

72nd ICANN Meeting

Жарко Кецић

15. 11. 2021.

2021 Annual CENTR Meeting

Дејан Ђукић

16. 11. 2021.

CENTR Leaders Day 2021

Дејан Ђукић

22–26. 11. 2021.

83rd RIPE Meeting

Жарко Кецић

6–10. 12. 2021.

16th Annual IGF Meeting

14. 12. 2021.

L&R TdT meeting
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Сарадња са домаћим организацијама и институцијама
Запослени у ИКТ сектору учествовали су на међународној вежби Cyber Tesla 2021 који је
организовала Војска Србије.
Сајбер Тесла 2021 (Cyber Tesla 2021), командно-штабна вежба чија је тема била одбрана
телекомуникационо-информационог система од претњи из сајбер простора, одржана је
у периоду од 6. до 9. децембра у Горњем Милановцу и на издвојеним местима у
Сједињеним Америчким Државама и Мађарској. И ове године Фондација „Регистар
националног интернет домена Србије“ (РНИДС) учествовала је у реализацији вежбе, а
по трећи пут учесник вежбе био је водећи ИКТ инжењер РНИДС-а Милош
Милосављевић.

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs
У 2021. години сајт Фондације забележио је око 139.130 посета, што је око десет хиљада
мање него прошле године Међутим, директног саобраћаја са задржавањем на
страници краћим од секунде је двоструко мање, што се може објаснити мањим
упливом бот саобраћаја, што утиче на забележени број посета. Корисници су проводили
54% више времена на сајту током 2021. године, прегледали 20% више страница при
посети, а баунс рејт је смањен за још 7%. Последично, прегледано је више страница на
сајту – 301.289. Највише саобраћаја дошло је захваљујући органским претрагама,
приметан је пораст саобраћаја од активности и оглашавања на друштвеним мрежама,
посебно током првог квартала, када је представљено ново писмо Орто РНИДС. Сајт је
посетило око 97.500 посетилаца.
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Тотал

У контексту посећености страница, нема много изненађења, тренд је сличан као и 2020.
године. Најпосећеније су странице на којима се обавља WHOIS претрага или преузимају
подаци о називима домена, док је следећа најпосећенија група страница она са које
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могу бесплатно да се преузму ћириличка писма Ареал РНИДС и Орто РНИДС. Те
странице (ћириличка, латиничка и енглеска верзија) забележиле су близу 22.000 посета
у 2021. години, и нешто више од 44.000 посета у последње две године.

Сајт домен.срб/domen.rs
Током 2021. године сајт на адреси домен.срб/domen.rs почео је да придобија своју
публику. Током године забележено је 83.637 посета и 65.425 посетилаца. Садржај на
сајту је ажуриран из недеље у недељу и обогаћиван новим ауторским текстовима.
Међутим, уведени су и нови формати, па се на сајту налазе одредишне странице за
pitajte.rs вебинаре, а поред садржаја и снимака са вебинара од новембра се на сајту
објављују студије случаја, односно приче фирми које успешно послују, а чији се сајтови
налазе на .rs домену. Предузетници говоре о свом пословању, али и о улози коју сајт и
употреба интернета имају у развоју пословања.
Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка
сајту током 2021. године.
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Тотал

Прегледано је нешто мање од 120 хиљада страница на сајту, а посетиоци су проводили
на страници просечно 3.3 минута. Остала је навика посетилаца да на сајту врше WHOIS
претраге и да користе функционалност преношења назива домена у корпу на сајту
овлашћених регистара (који су желели да се та функционалност имплементира) где
могу да заврше процес регистрације назива домена. То чини око 12% у уделу свих
посета сајту, док је остатак посета распоређен на објављиване садржаје.
Пет најчитанијих текстова на domen.rs у 2021. години
1 Шта нам доноси нови Закон о фискализацији?
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Питање без одговора - Зашто је Google почео да приказује ПДВ од рачуна за јул
2 2021. године?
3 Далибор Тркуља мајстор за уникатна сечива од дамаскус челика
4 5 моћних речи у копирајтингу и како да их одмах правилно искористите
5 Шта је неопходно знати о безбедности на интернету?

Анализе тржишта домена
Агенција Ipsos је за потребе РНИДС-а спровела квантитативно истраживање „Улога вебсајта и брендиране е-поште на пословање компанија на интернету“, које се бавило
суштинским питањима подељеним у три групе:
-

У коју сврху и на који начин људи користе интернет када је реч о процесу
куповине;
Колика је важност поседовања веб-сајта на свом домену;
Важност брендиране имејл адресе.

Истраживање је спроведено током октобра 2021. године и обухватило је 509
испитаника који користе паметне уређаје и, током последњих годину дана, активно су
куповали онлајн.
Чињеница је да се могућности онлајн комуникације са брендовима непрекидно
проширују и обогаћаују. Међутим, како ово истраживање показује, веб-сајт и е-пошта
остају круцијалан начин на који купци истражују брендове, претражују њихову понуду и
ступају у комуникацију са њима. Наиме, ови канали, како се показује, имају битну улогу у
стварању и одржавању поверења код купаца, њиховом информисању и пружању
могућности за остваривање директне комуникације.
Резултати студије сугеришу и да је назив домена ставка којој купци придају велики
значај, због чега је, последично, доменска екстензија од огромне важности за успешно
онлајн присуство сваке фирме.

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима
Током 2021. имали смо укупно 745 објава у свим врстама медија.
У првом кварталу је забележено укупно 357 објава, у другом 157, у трећем 84, а у
четвртом кварталу укупно 147 објава.
Најчешћи аутори текстова који су објављивани у медијима били су Предраг Милићевић
и Жарко Кецић, а као аутори су се појављивали и Дејан Ђукић и Дијана Милутиновић.
На тему сајбер безбедности Жарко Кецић је гостовао на ТВ РТС 1 (Јутарњи програм),
два пута, ТВ Н1 (Инфо биз) и Радио Београду 1 (Ухвати дан). Током најаве конференције
ДИДС 2021 Digital, махом је била ангажована Дијана Милутиновић (ТВ РТС 1, Н1, Прва).
На тему зашто српске компаније користе туђе имејл адресе, Дијана Милутиновић је
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гостовала на ТВ РТС 1 (Јутарњи програм), а Предраг Милићевић и Јелена Опачић на
Радио Београду 2 (Дигиталне иконе). На ТВ РТС 1 (Јутарњи програм) Лазар Џамић је
гостовао на тему пројекта pitajte.rs, док је Предраг Милићевић на тему ћирилице
гостовао на ТВ Рас и у Нетокрацијином подкасту.

Током 2021. РНИДС се појавио у 133 различита медија – 19 штампаних, на пет
телевизијских, три радио-станице и 106 интернет портала. У штампаним медијима
забележено је укупно 96 објава, у телевизијским емисијама 11 прилога, радијским
емисијама 13 прилога, а на интернет порталима укупно 625 објава.
У поређењу са претходном годином, бележи се пораст присутности на интернету за 38%
и у штампи за 13%, али и пад присутности на ТВ-у за 50% и на радију 7%.
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Редовни послови Канцеларије
Интерни ИКТ сервиси
У периоду првог квартала 2021. године у Канцеларији је инсталиран систем за аудио и
видео конференције. Систем омогућава повезивање са рачунаром и другим екстерним
уређајима, што омогућава интеграцију са платформама за онлајн колаборацију и/или за
снимање састанака, вебинара или других скупова који се организују у просторијама
РНИДС-а.
Имплементирани су сви функционални захтеви и започето је тестирање
функционалности система за управљање документима са циљем унапређења
ефикасности рада и повећања безбедности информација. Организована је обука за
коришћење и администрирање ДМС система.
У току другог квартала опрема која је замењена у дата центрима инсталирана је у
просторијама канцеларије. Рачунарски капацитети и перформансе опреме знатно су
повећани. ИКТ системи у канцеларији РНИДС-а функционисали су без прекида
приликом инсталације и конфигурације опреме. Унапређен је систем за чување
резервних копија података који се налазе на системима у канцеларији.
Унапређен је систем за праћење перформанси сервера на којима се налазе сајтови
rnids.rs и domen.rs.
У циљу унапређења физичке безбедности радних просторија РНИДС-а, набављена је и
инсталирана нова опрема за видео-надзор и реконфигурисан алармни систем.

Правни и општи послови
У 2021. години обављани су редовни правни, кадровски и општи послови. Током овог
периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано.

Подршка Управном одбору
Пружена је редовна стручна и административна подршка раду Управног одбора, која се
огледала у подршци у организовању седница, припреми нацрта аката, изради записника
са седница, стручној подршци у раду на седницама, изради и објављивању донетих аката.
У 2021. години Управни одбор је имао 11 седница, од чега девет електронских.

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2021. године

21/28

Подршка Конференцији суоснивача
У 2021. години одржане су четири електронске седнице Конференције суоснивача, од
тога једна ванредна и три изборне.
Ванредна електронска седница Конференције је одржана 19. јануара 2021. на којој је
усвојен извештај о раду УО за 2019. годину и подржано учлањење у организацију
Trusted Introduser.
Изборна седница за заменика председника Конференције суоснивача одржана је путем
система за електронско гласање Big Pulse 23. фебруара 2021. године.
Електронска изборна седница за чланове Статутарне комисије одржана је 20. маја 2021.
Изабрана су два нова члана комисије.
Избор председника Конференције суоснивача одржан је 9. септембра 2021,
електронским путем.
Конференцији суоснивача у 2021. години приступило је тридесет, а иступило деветнаест
суоснивача. Година је окончана са 146 суоснивача.
Сектор општих и правних послова је раду овог органа пружао редовну стручну и
административну подршку, која се огледала у организовању седница, припреми нацрта
аката, изради записника са седница, стручној подршци у раду на седницама и изради и
објављивању донетих аката.

Финансије
Година је почела применом Финансијског плана који је усвојен на 352. седници УО
одржаној 28. 12. 2020. године.
У току године доспеле су годишње камате, по основу улагања у седмогодишње,
петогодишње и трогодишње државне хартије од вредности 2018. и 2019. године, док
куповине нових ХоВ није било.
У 2021. није било потребе за ребалансом Финансијског плана, нити је вршено
пребацивање средстава.
Као и у случају ранијих година, код банака са којима сарађује РНИДС, и даље су код
једне банке повољнији услови за такозвано орочење преко ноћи (overnight) него услови
код других за орочење истих износа на период од шест месеци до годину дана, па су у
том смеру и усмеравана средства, превасходно поштујући принципе сигурног улагања.
Такође су, у првом и четвртом кварталу, реорочена средства у једној од банака на
периоде од по 6 месеци.
Током јануара спроведен је и попис имовине и обавеза РНИДС-а са стањем на дан 31. 12.
2020. Пописне листе и пратећи извештаји пописних комисија су комплетирани у
дефинисаним роковима и достављени УО на усвајање, што је и учињено на 353. седници
од 29. 1. 2021. године.
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Крајем фебруара је, у законски дефинисаном року, извршена припрема и предаја
годишњих финансијских извештаја АПР-у за статистичке потребе.
На самом крају првог квартала је тим независног ревизора (Станишић ревизија)
започео поступак предревизије финансијских извештаја за 2020. годину, те је у другом
кварталу, паралелно са израдом завршних извештаја, који су усвојени од стране
Управног одбора на 357. седници одржаној 24. 6. 2021, обављена и ревизија
финансијских извештаја за претходну годину. Након комплетирања и усвајања
завршног рачуна одмах је извршена и предаја Агенцији за привредне регистре, праћена
подношењем Пореске пријаве за порез на добит. Симултано је издато и позитивно
Мишљење независног ревизора и његова суштина је да „финансијски извештаји
приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима
финансијски положај РНИДС-а на дан 31. 12. 2020. године, као и резултате његовог
пословања за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим
прописима важећим у Републици Србији“.
У 2021. години интерна ревизија је вршила проверу у два наврата. У првом кварталу је
провераван период 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020, достављено је позитивно мишљење које
задовољава успостављене критеријуме интерне ревизије и Извештај је усвојен на 356.
седници УО, док је у четвртом кварталу провером обухваћен период 1. 7. 2020 – 30. 6.
2021. и, након усаглашавања ставова, достављен коначни Извештај са такође
позитивним мишљењем, што је и усвојено од стране Управног одбора на 363. седници.
У току четвртог квартала интензивно се радило на припреми Финансијског плана за
2022. годину, укључујући и нову структуру, који је, након унетих измена на основу
предлога УО, усвојен на 363. седници УО, одржаној 27. 12. 2021. године.
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Финансијски извештаји

Реализација финансијског плана
A

Укупно приливи

184.114.927

Реализовано до
31.12.
185.124.503

1

Приливи

184.114.927

185.124.503

-908.208

100,49%

1.1

180.715.497

181.379.340

-663.843

100,37%

1.2

Аванси за регистрацију
домена
Провера оспособљености

48.000

36.000

12.000

75,00%

1.3

Финансијски приливи

1.549.430

1.835.602

-286.172

118,47%

1.3.1

Камате на штедњу

560.000

783.161

-223.161

139,85%

1.3.2

Принос од ХоВ

989.430

1.052.440

-63.010

106,37%

1.3.3

Позитивне курсне разлике

0

0

0

0

1.4

Накнаде суоснивача

1.752.000

1.440.000

312.000

82,19%

1.4.1

Обнова

1.608.000

1.356.000

252.000

84,33%

1.4.2

Нови суоснивачи

144.000

84.000

60.000

58,33%

1.5

Остали приливи

50.000

433.561

-282.193

286,43%

B

Укупно одливи

205.063.046

157.454.057

48.042.550

76,62%

2

Развој регистра и тржишта
домена
Развој система за
регистрацију и доступност
домена
Инфраструктура

50.642.703

31.417.131

19.225.572

62,04%

28.799.902

14.872.964

13.926.938

51,64%

18.019.752

8.554.403

9.465.349

47,47%

4.219.760

1.836.952

2.382.808

43,53%

2.189.160

1.747.192

441.968

79,81%

2.1.4

Систем за регистрацију
домена
Систем за разрешење DNS
упита
DNSSEC

806.230

0

806.230

0

2.1.5

Хостинг услуге

537.120

429.180

107.940

79,90%

2.1.6

Софтверске лиценце

3.027.880

2.305.237

722.643

76,13%

2.2

1.562.640

1.013.657

548.983

64,87%

1.000.000

976.500

23.500

97,65%

152.640

37.157

115.483

24,34%

0

0

0

0

360.000

0

360.000

0

2.2.5

Развој и примена правила за
регистрацију домена
Доприноси у вези са правом
на управљање делегираним
доменима - ICANN
Рад комисије за решавање
спорова
Унапређивање правила за
решавање спорова
Усклађивање са новом
регулативом
Остало

2.3

Развој тржишта

2.3.1

Шифра

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3.2
2.3.3
2.3.4

Назив

План

Преостало за
реализацију
-908.208

Проценат
реализације
100,49%

50.000

0

50.000

0

15.613.040

14.317.658

1.295.382

91,70%

Сарадња са овлашћеним
регистрима
Спровођење едукативнопромотивних активности
Промотивни материјали (BTL)

1.600.000

1.576.246

23.754

98,52%

3.666.000

3.318.121

347.879

90,51%

2.580.000

2.551.707

28.293

98,90%

Спољни сарадници маркетинг

3.200.000

3.186.673

13.327

99,58%
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Шифра
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3
3.1
3.1.1

3.1.2

Назив
Унапређење интернет
присуства
Спровођење истраживања о
тржишту домена
Односи са медијима

Реализовано до
31.12.
0

0

Преостало за
реализацију
0

1.650.000

1.264.803

385.197

76,65%

План

Проценат
реализације
0

300.000

268.255

31.745

89,42%

Спољни сарадници - односи са
јавношћу
Одржавање интернет сајтова и
друштвених профила
Офлајн едукација

2.617.040

2.151.852

465.188

82,22%

0

0

0

0

0

0

0

0

Домаћа и међународна
размена најбоље праксе
Службена путовања
запослених
Организација међународних
радионица
Чланарине у међународним
удружењима
Унапређење пословања и рад
Канцеларије
Ефективно и ефикасно
пословање
Увођење стандарда у
пословање и управљање
пословањем
Професионалне услуге

4.667.121

1.212.852

3.454.269

25,99%

2.227.341

316.683

1.910.658

14,22%

1.700.000

260.997

1.439.003

15,35%

739.780

635.173

104.607

85,86%

102.482.939

88.427.177

14.055.762

86,28%

9.804.863

6.222.454

3.582.409

63,46%

3.077.656

86.400

2.991.256

2,81%

6.547.207

6.136.054

411.153

93,72%

180.000

0

180.000

0

3.2

Стабилност пословања и
управљање ризицима
Запослени

51.423.605

46.361.860

5.061.745

90,16%

3.2.1

Зараде запослених

46.993.756

42.843.474

4.150.282

91,17%

3.2.2

Превоз запослених

502.400

320.594

181.806

63,81%

3.2.3

Друга давања запосленима у
складу са уговорима о раду
Развој кадрова

601.795

561.352

40.443

93,28%

3.1.3

3.2.4
3.3

3.325.654

2.636.440

689.214

79,28%

38.917.591

34.717.769

4.199.822

89,21%

2.091.891

1.911.777

180.114

91,39%

3.3.1

Режијски, комунални,
административни и порески
одливи
Комуналије

3.3.2

Комуникације

964.800

856.398

108.402

88,76%

3.3.3

Одржавање опреме и
просторија
Репрезентација

1.226.400

1.024.174

202.226

83,51%

624.000

503.368

120.632

80,67%

1.720.000

1.554.199

165.801

90,36%

3.3.6

Административни и
логистички издаци
Осигурање

3.3.7

Финансијско-порески одливи

3.4
3.4.1

Набавка опреме за
канцеларију
Рачунарска опрема

3.4.2

Канцеларијска опрема

4

4.1.1

Организациони развој
Фондације
Обезбеђење јавности рада и
високог нивоа одговорности
Корпоративни материјали

4.1.2

Корпоративни сајт

4.2
4.2.1

3.3.4
3.3.5

4.1

745.500

215.837

529.663

28,95%

31.545.000

28.652.016

2.892.984

90,83%

2.336.880

1.125.093

1.211.787

48,15%

1.401.840

414.913

986.927

29,60%

935.040

710.180

224.860

75,95%

32.715.404

24.283.968

8.431.436

74,23%

2.348.400

1.430.817

917.583

60,93%

714.000

130.291

583.709

18,25%

1.634.400

1.300.526

333.874

79,57%

Рад Управног одбора

17.613.690

14.415.091

3.198.599

81,84%

Накнаде за рад чланова

13.580.190

13.191.170

389.020

97,14%
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Шифра

Назив

188.500

Реализовано до
31.12.
73.483

Преостало за
реализацију
115.017

Проценат
реализације
38,98%

3.000.000

678.740

2.321.260

22,62%

795.000

471.698

323.302

59,33%

50.000

0

50.000

0

План

4.2.2

Техничка подршка за рад УО

4.2.3
4.2.4

Спољни сарадници и
консултанти УО
Радне групе УО

4.2.5

Трошкови превоза

4.3

Рад Конференције суоснивача

5.326.000

3.848.306

1.477.694

72,26%

4.3.1

3.100.500

3.055.870

44.630

98,56%

1.828.000

792.436

1.035.564

43,35%

397.500

0

397.500

0

4.4

Накнаде за рад председника и
заменика председника
Одржавање седница
Конференције
Радне групе Конференције
суоснивача
Рад осталих тела Фондације

4.096.125

3.391.714

704.411

82,80%

4.4.1

Статутарна комисија

2.396.925

1.698.630

698.295

70,87%

4.4.2

Интерна ревизија

1.699.200

1.693.084

6.116

99,64%

4.5

Међународна сарадња

1.077.529

0

1.077.529

0

4.5.1

Службена путовања

977.529

0

977.529

0

4.5.2

Сарадња са другим
Регистрима
Техничка подршка за рад тела
Фондације
Репрезентација

100.000

0

100.000

0

693.660

154.040

539.620

22,21%

100.000

76.250

23.750

76,25%

50.000

0

50.000

0

191.160

0

191.160

0

100.000

0

100.000

0

52.500

0

52.500

0

4.3.2
4.3.3

4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.5

Стручна помоћ у раду тела
Фондације
Е-услуге за потребе
конференције
Трошкови организације
скупова
Осигурање за путовања

4.6.6

Остали трошкови

200.000

77.790

122.210

38,89%

4.7

Спровођење споразума са
Министарством
Консултант за организациона
питања
Консултант за информациону
безбедност
Остало

1.560.000

1.044.000

516.000

66,92%

960.000

780.000

180.000

81,25%

500.000

264.000

236.000

52,80%

100.000

0

100.000

0

14.222.000

12.898.641

1.756.921

88,01%

500.000

455.038

44.962

91,01%

3.600.000

2.656.506

943.494

73,79%

5.2.1

Подршка развоју интернета у
Србији
Пружање подршке државним
институцијама у доношењу и
спровођењу ИКТ политика
Едукација стручне и шире
јавности у области интернета
Сарадња са факултетима

1.100.000

244.946

855.054

22,27%

5.2.2

Израда едукативних садржаја

2.500.000

2.411.560

88.440

96,46%

5.3

10.122.000

9.787.096

768.465

92,72%

1.232.000

750.954

481.046

60,95%

5.3.2

Пружање подршке интернет
заједници
Пружање подршке развоју
садржаја
Спонзорства и донације

4.500.000

4.406.001

93.999

97,91%

5.3.3

Организовање скупова

3.610.000

3.478.533

131.467

96,36%

5.3.4

RSNOG

780.000

718.673

61.327

92,14%

5.3.5

Суспонзорства скупова

0

432.935

626

99,86%

6

ЦЕРТ

1.000.000

427.140

572.860

42,71%

9

Резерва

4.000.000

0

4.000.000

0

9.1

Резерва УО

1.000.000

0

1.000.000

0

4.6.3
4.6.4

4.7.1
4.7.2
4.7.3
5
5.1

5.2

5.3.1
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Шифра

Назив

9.2

Резерве директора

Реализовано до
31.12.

План
3.000.000

0

Преостало за
реализацију
3.000.000

Проценат
реализације
0

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

12. 2021:
31.12.2021.

Датум

117,5821

Средњи курс евра
Валута

РСД

ЕУР

Средства у РСД

РСД

Прерачунато у
ЕУР

Текућа средства у РСД

100.012.286

€850.574

6.000.000

€51.028

106.012.286

€901.602

Орочена средства у РСД
Укупно

Средства у ЕУР
Текућа средства у ЕУР

Прерачунато у
РСД

ЕУР
13.466.067

€114.525

13.466.067

€114.525

119.478.353

€1.016.127

58.438.304

€497.000

177.916.657

1.513.127€

Орочена средства у ЕУР
Укупно
Укупно без ХОВ
Хартије од вредности
Укупно новчана средства

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима,
износи 177.916.657 динара.

Набавке
Током овог периода расписани су следећи јавни позиви и конкурси:
•
•
•

Јавни позив за подношење понуда за набавку консултантских услуга анализе
организационог модела Фондације;
Јавни позив за подношење понуда за набавку консултантских услуга анализе
ИКТ система РНИДС-а;
Јавни позив за набавку консултантских услуга за израду петогодишње
стратегије РНИДС-а
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Поред тога, спровођене су потребне набавке директном погодбом, као и мале набавке
за потребе РНИДС-а.

У Београду,
25. 1. 2022. године
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Дејан Ђукић
директор РНИДС-а
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