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Увод 

На основу Одлуке донете 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације путем кварталног 

извештаја додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Министарство, а путем веб 

сајта и општу јавност. Овај извештај се односи на период од 1. октобра до 31. децембра 2014. 

године, и садржи побројане све активности Управног одбора у том периоду.  

У овом периоду одржано је 10 седница УО, од чега 7 редовних, 2 електронске и једна јавна, као и 

већи број радних састанака, сходно појачаној динамици активности Фондације у овом кварталу. 

У Конференцију суоснивача примљена су два, а Конференцију су напустила два суоснивача. 

Софтвер за регистрацију 

Комисија за избор извођача за услугу израде софтвера за регистрацију назива домена, на челу са 

Станишом Јосићем, чланом УО, привела је крају свој рад избором најбоље рангиране компаније 

на тендеру и достављањем свог коначног извештаја. Јавни позив је окончан потписивањем 

уговора са понуђачем чија је комерцијална и техничка понуда оцењена као најповољнија за 

РНИДС, према раније утврђеним критеријумима.  

Одлука за покретање јавног конкурса за унапређење софтвера донесена је 16. октобра 2014. 

године. Рок за подношење понуда је био 1. децембар, а уговор је потписан 26. децембра 2014. 

године. Коначним преговорима и закључењу уговора придружио се и радни тим од три члана УО 

(Зоран Перовић, Александар Павловић и Душан Стојичевић), претходно именованих од стране 

Управног одбора, због свог искуства на сличним пословима а са циљем пружања подршке 

представницима Канцеларије у преговорима са извођачем. 

Завршетком овог обимног и комплексног задатка пре краја календарске године (што је и био 

иницијални план), уз велико залагање свих учесника, створили су се услови за пуштање у 

комерцијални рад новог софтвера до краја 2015. године, уз максимално растерећење динамике 

одлива финансијских средстава Фондације по пословним годинама.  

Децембарска седница Конференције суоснивача 

Током четвртог квартала, УО је радио на припреми редовне децембарске седнице Конференције 

суоснивача, која је одржана 13. децембра и по много чему има карактер историјске. Припремљене 

су промене Статута због промене Закона о раду, на које је Статутарна комисија доставила 

мишљење. Затим су припремљене промене Општих услова о регистрацији назива националних 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20Upravnog%20Odbora/Odluke2013/odluka-2013-149-1.pdf
http://www.rnids.rs/cir/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8-%D1%83%D0%BE
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интернет домена, у складу са променама Закона о потрошачима. Припремљен је и представљен 

План и програм рада Фондације за 2015. Годину, који је на првој редовној седници УО иза ове 

седнице Конференције суоснивача и усвојен, а Конференцији суоснивача је послат и представљен 

Извештај екстерног ревизора. Интерна ревизија је доставила свој извештај Управном одбору, који 

је представљен на самој Конференцији, а он се може у целини прегледати по Преоцедури.  

Након вишемесечне јавне расправе на сајту РНИДС око полазног документа представљеног у 

мају, на седници је представљен финални нацрт Стратегије развоја Фондације за период 2015. – 

2020. године, која је на првој наредној редовној седници УО и усвојена. По први пут од оснивања, 

РНИДС је добио овакав документ, а за израду оперативног плана задужени су чланови Управног 

одбора, Снежана Божић и Душан Стојичевић, у сарадњи са канцеларијом РНИДС-а. 

Интерна радна група која је радила на правилима за електронске седнице за Конференцију 

суоснивача, припремила је предлог измена Пословника о раду Конференције суоснивача. Након 

представљања на седници Конференције суоснивача, договорено је да се одржи пробна седница 

до следеће редовне седнице, када би се ове промене званично усвојиле. Такође, ове промене 

изискују и промене Статута. 

Након одржане седнице Конференције суоснивача, одржана је отворена седница УО, а такође и 

јубиларна (200 по реду). Записник са седнице можете наћи овде. 

Међународна и домаћа сарадња 

У овом кварталу одржано је неколико догађаја. РНИДС је ове године по други пут био део 

„Европског месеца сајбер безбедности“, који током октобра спроводи Агенција Европске уније за 

безбедност мрежа и података (ENISA). Тим поводом, РНИДС је организовао је у Музеју науке и 

технике у Београду панел дискусију под називом "Интернет безбедност 3 у 1", коју је водио 

Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом у Фондацији. 

Учесници панела били су домаћи и регионални стручњаци из свих области значајних за 

безбедност на Интернету, а покушали су да одговоре на питања - које су данас главне претње 

интернет безбедности за обичне и пословне кориснике, како се заштитити, шта раде државне 

институције и шта се од њих очекује, да ли и колико размишљамо о безбедности, али и ко обрађује 

наше податке, где их складишти и које су главне опасности које нас вребају „онлајн“. 

У сарадњи са Студентском унијом Електротехничког факултета у Београду (СУЕТФ) организовано 

је предавање о сајбер безбедности, 14. новембра на Електротехничком факултету. Око 80 

посетилаца, углавном студената и ИТ стручњака, разговарало је о највећим изазовима на пољу 

сајбер безбедности, како у Србији тако и свету. Предавање „Сајбер безбедност у Србији“ 

организовано је након панел дискусије „Интернет безбедност 3 у 1“ која је у Музеју науке и технике 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20Upravnog%20Odbora/2014/uo0200.pdf
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одржана 29. Октобра, а серија сличних предавања наставила се на Факултету организационих 

наука и Факултету за безбедност. Као организација од кључног значаја за стабилност и развој 

DNS система у Србији, РНИДС је кроз целокупну своју делатност посвећен очувању безбедности 

на домаћем интернет простору. 

У београдском хотелу БАХ, РНИДС је 27. и 28. новембра организовао 15. CENTR-ову маркетиншку 

радионицу, која је окупила 34 учесника. Они су представљали 21 национални регистар (осим 

европских, био је заступљен и национални регистар Јапана), каталонски регистар и удружење 

европских националних регистара (CENTR). После дуго времена, оваквом скупу је присуствовао 

представник грчког регистра, а по први пут је присуствовао и представник македонског 

националног регистра. У оквиру теме о маркетиншким кампањама, запажено излагање је имала 

Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације у РНИДС-у, која је презентовала 

практична искуства из промоције на друштвеним мрежама, везана за кампању „Шта све можеш 

са својим доменом…“ и наградно такмичење „Смисли домен и освоји геџет!“. Додатни квалитет 

њеној презентацији су дали и подаци из анкете која је организована непосредно пред скуп, а у 

оквиру које су национални регистри дали информације о свом искуству са комуникационим 

каналима и праћењем конверзија на својим сајтовима. По очекивању, онлајн маркетинг је 

најпопуларнији, а посета „whois“ страни и листи овлашћених регистара су међу 

најинтересантнијим конверзијама.  

Средином децембра, одржана је веома успешна Конференција ОР-ова, на којој су представљене 

промене у државном законодавству, као и промене у уређењу политика за доменске просторе, 

затим пројекти који се развијају у сврху побољшања рада ОР-ова као и објашњења процедура које 

прате пословање ОР-ова. 

Дата је сагласност директору РНИДС-а да спроведе активности на реализацији административне, 

финансијске и организационе подршке RSNOG заједници (Група мрежних оператора Србије). 

Формирана је мејлинг листа као подршка РСНОГ заједнице, која је произишла из жеље 

администратора српских телекомуникационих и интернет провајдера за сарадњом, а током рада 

радне групе за IPv6.  

Мултимедијални пројекат "Теслина визија Интернета", аутора Лазара Бошковића, реализован је у 

сарадњи РНИДС-а, Галерије "O3one" и Музеја Николе Тесле, а дизајн изложбе дело је Душана 

Војнова, из Orange студија. 

Сарадња са државом је продубљена на неколико нивоа: 

УЗЗПРО се обратио Фондацији захтевом за делегацијом домена за потребе државе (.gov.rs), коме 

је одговорено да важећи Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена не 

предвиђају такву могућност.  

http://www.teslinavizijainterneta.rs/
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Прикупљање и обрада ЈМБГ поново су постале тема за расправу у оквиру РНИДС. Обратио нам 

се Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са оспоравањем 

начина досадашњег прикупљања и чувања тих података. На овом проблему заједно са 

Канцеларијом радио је и УО. 

У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у Дому Народне Скупштине, 

18. новембра 2014. је одржана трећа по реду конференција "Интернет дијалог Србије", која 

представља иницијативу отворену за неформалне дискусије заинтересованих актера из целе 

Србије о питањима развоја, употребе и управљања Интернетом. Циљ конференције је био да 

окупи и подстакне све заинтересоване стране у Србији да размене мишљења и најбоља искуства, 

да предложе нове иницијативе које ће побољшати развој и употребу Интернета у Србији, као и да 

размотре питања која ће бити предмет дискусија на састанцима Европског и светског дијалога о 

управљању Интернетом.  

На истој конференцији, на другој пленарној сесији са темом „Нове технологије и употреба 

Интернета“, коју је модерирао помоћник министра господин Сава Савић, учешће је узео и РНИДС, 

поред осталих учесника сесије (МТТТ, РАТЕЛ, ПКС, Дирекција за електронску управу и Пиратска 

партија), односно председник УО Душан Стојичевић. Он је искористио прилику да се захвали 

Влади Србије која је у преговоре са ЕУ укључила и цивилни сектор и невладине организације, што 

нису урадиле многе друге земље. У даљој дискусији је навео да ЕУ није нашла ниједан проблем у 

сфери управљања интернет доменима у Србији и скренуо пажњу на IPv6, који је РНИДС омогућио 

још пре две године, али је Влада његову имплементацију уклонила из акционог плана, што ће 

утицати на имплементацију IPv6 у Србији. Навео је и да РНИДС већ обавља неке елементе СИРТ-

а и најавио да ће почетком идуће године РНИДС формирати ово тело за потребе интернет домена.  

Продубљена је и сарадња са међународним организацијама, а посебно са ICANN-ом. На ICANN 

meetingu у Лос Анђелесу обезбеђено је да следећи ДИДС буде организован уз подршку ове 

организације, начелно је договорено потписивање посебног споразума који ће покривати ову 

тему. Током ccNSO meetinga у оквиру овог догађаја, председник УО Душан Стојичевић представио 

је Етички кодекс. За потребе SEE заједнице а на молбу ICANN-a, РНИДС је обезбедио 

администрацију и модерацију мејлинг листе „ICANN-SEE”. На позив организатора EuroDIG и ICANN-

a, РНИДС се активно укључио у организацију EuroDIG i SEEDIG догађаја за 2015. годину, који ће 

бити одржани у Софији од 3. до 5. јуна. 

Због расправе која је уприличена на захтев gTLD регистара у оквиру ICANN-a, УО је заузео став да 

је РНИДС против употребе .rs у оквиру нових генеричких домена највишег нивоа као SLD, те дa 

уколико буде упућен такав захтев, РНИДС неће дати сагласност. 

У току квартала, учествовали смо у анкети коју су представили представници ccTLD-ова о IANA 

транзицији, кроз организацију CENTR.  
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Традиционални догађај који окупља IT професионалце на тему развоја доменског тржишта и 

управљања Интернетом – Domain Forum, по четврти пут је одржан 5. децембра 2014. године у 

Софији. Програм скупа имао је четири панела, на којима су разматране теме од нових генеричких 

домена највишег нивоа, па све до питања глобалног управљања Интернетом. Током другог 

панела учесници су разговарали о мултијезичком Интернету и могућности сваке земље да има 

назив интернет домена на свом писму и језику. Искуства .срб националног интернет домена 

Србије овом приликом је представио председник Уптравног одбора РНИДС-а Душан Стојичевић. 

О развоју других ћириличких домена говорили су и представници руског регистра заједно са 

домаћинима скупа - представницима бугарског регистра националног интернет домена, који су у 

скоријем периоду добили делегацију за .бг - ћирилички национални интернет домен Бугарске. 

Душан Стојичевић је током четвртог панела, заједно са представницима Интернет корпорације за 

додељена имена и бројеве (ICANN), представником Европске комисије и представником 

бугарског министарства, говорио о управљању Интернетом и будућој улози ICANN-а. Током овог 

панела разговарало се о регионалним трендовима и припремама за EuroDIG – европски дијалог 

о управљању Интернетом, интернационални догађај који се средином 2015. одржава у Софији. 

Посебну пажњу учесника привукао је и панел на тему утицаја нових генеричких домена (newgTLD) 

на тржиште. 

Завршни квартал 2014. године обележен је потписивањем споразума о техничко-пословној 

сарадњи са црногорским националним регистром „доМЕн“ и са хрватским регистром „CarNet“. 

Табела: Службена путовања и одређене делегације за овај квартал 

Датум 
одржавања  

Скуп/Организа
ција  

Место  Делегирани 
учесник  

Датум 
путовања  

12-16. 10.  ICANN 51  Лос Анђелес  Душан 
Стојичевић 

Данко Јевтовић 
Слободан 
Марковић  

12-17. 10.  

15. 10.  Скуп регистара 
из региона  

Загреб  Владимир 
Алексић  

Дејан Ђукић 
Александар 

Поповић 
Стефан Ковач 

14-15. 10.  

27. 10.  CENTR Security  Даблин  Александар 
Костадиновић  

26-28. 10.  

7-9. 11.  Webiz 2.0  Суботица  Предраг 
Милићевић  

7-9. 11.  
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1-3. 12.  IGF MAG  Женева  Слободан 
Марковић  

30. 11–4. 12.  

5. 12.  Domain Forum  Софија  Душан 
Стојичевић  

4-5. 12.  

Кризне ситуације 

Пред сам крај године, УО је одлучио о реализацији ставке Финансијског плана за 2014. годину, 

намењеној помоћи подручјима погођеним поплавама ове године. Донирано је 300.000 динара ОШ 

„Мића Станојловић из Коцељева и 300.000 динара Средњој школи-Коцељева. За потребе набавке 

рачунарске опреме Општини Обреновац ће бити донирано 500.000 динара, одобрена су средства 

за помоћ и донацију ПУ “Перка Вићентијевић” у Обреновцу, у износу од 599.866,00 РСД са ПДВ-ом, 

као и Геронтолошком Центру у Обреновцу, у износу од 476.400,00 РСД са ПДВ-ом. Поред овога, 

одобрена су и средства за подршку пројекту „Кликни безбедно – Центар за безбедни интернет 

Србија“ у износу од 120.000,00 РСД. 

Оперативни рад 

Током четвртог квартала Управни одбор је донео низ важних одлука са циљем да се подржи рад 

и иницијативе Канцеларије РНИДС, као  и да се направи крупан искорак када су у питању 

стратешке ствари у Фондацији. Подржан је предложени модел суфинансирања оглашавања 

овлашћених регистара, уз конструктивне сугестије и незнатне измене истог.  

Интерна ревизија је у овом кварталу доставила свој извештај о раду Канцеларије, који је донео 

позитиван закључак у односу на рад Канцеларије. Усвојен је Финансијски план за 2015. годину, 

након усвајања Петогодишње стратегије и Плана и програма рада, а договорено је да ће се 

ребаланс извршити до краја фебруара. Усвојен је Правилник о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама, а дата је сагласност на текст Правилника о раду.  

Електротехнички факултет Универзитета у Београду је по наруџби РНИДС-а израдио Анализу 

стандарда, препорука и практичних искустава у примени интернационализованих назива домена 

(IDN). Промоција и очување могућности коришћења разних језика у међусобној комуникацији 

представља један од суштинских основа за очување регионалних и локалних друштвених 

заједница, побољшање дијалога између друштава са различитим културним наслеђем, као и за 

развој отвореног и транспарентног механизма за међусобно разумевање и унапређење 

толеранције. Студија се нарочито бави проблемом размене е-поште за е-адресе на ћириличким 

доменима, које и корисничко име (лево од знака „@“) имају на ћирилици. Она на стручан начин 

http://www.rnids.rs/data/files/IDN_Studija_ETF_verzija_1%201-predato.pdf
http://www.rnids.rs/data/files/IDN_Studija_ETF_verzija_1%201-predato.pdf
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обрађује проблем текућих стандардна за размену е-поште са ћириличким е-адресама и 

објашњава нејасноће око примене различитих начина енкодирања писама, односно сам процес 

интернационализације сервиса електронске поште.  

За потребе РНИДС, Универзитет Сингидунум је израдио студију „Безбедносна проширења DNS-а 

(DNSSEC)“. DNSSEC - Domain Name System Security Extensions је стандард за DNS сервере који 

повећава сигурност корисника DNS сервиса тако што криптографски, јавним кључем потписују 

одговоре DNS сервера, па се тако њихова веродостојност може проверити. Потписивањем 

комплетних зона на DNS серверима омогућава се успостављање сигурне комуникације најпре 

међу различитим DNS серверима који размењују информације, а затим и са крајњим корисником 

до кога стиже тачна, непромењена информација где се неки сервер налази. РНИДС планира 

увођење DNSSEC-а за домаће .rs и .срб доменске просторе чиме ће се придружити европским 

регистрима који су то већ омогућили својим корисницима. На основу анализе стандарда, 

искустава и релевантних докумената, у студији Универзитета Сингидунум су формиране 

препоруке и смернице за имплементацију DNSSEC-а. 

У овом кварталу започет је рад и извршена је промена књиге графичких стандарда. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2014. године:  

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

■  Прихваћено је 526 аванса за услугу регистрације  

■  Укупни пословни прилив износи 26.098.772 динара, са ПДВ-ом  

На крају четвртог квартала 2014. године:  

■  Стање средстава износи 58.544.516 динара; прерачунато, са хартијама од вредности  

■  Укупно број регистрованих назива домена је: 84.594 .RS и 3.315 .СРБ  

У статистичком извештају CENTR-а наш .RS домен је истакнут као пети по проценту раста током 

децембра 2014, међу свим чланицама овог удружења. Иако сам пораст у децембру није велики , 

ово указује и на глобално успорење пораста броја домена, али и на добре ефекте РНИДС-овог 

рада на развоју тржишта и конкретно децембарске акције суфинансирања оглашавања: 
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Финансијски извештаји 

Периодични извештаји (Биланс стања и Биланс успеха) нису дати у овом извештају, што је 
уобичајена пракса за периодичне извештаје који се односе на последњи период у години. Због 
рокова израде Завршног рачуна за претходну пословну годину није могуће његово 
инкорпорирање у овај периодични извештај о раду. Биланс стања на дан 31. 12. је исти за 
Годишњи и за Квартални извештај. Коначни финансијски извештаји ће бити предати надлежним 
државним органима и укључени у Годишњи извештај Канцеларије за претходну годину. 

Реализација финансијског плана 

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 2014. 
и одговарајуће поређење са планираним вредностима. Детаљни приказ може се видети у 
следећој табели: 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 
Преостало 

Проценат 
реализације 

А Приливи 113.030.454 116.075.905      -3.045.451      102,7% 

1 Пословни приливи 110.633.454 113.370.542      -2.737.088      102,5% 

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

1.2 Годишње накнаде суоснивача 744.000 672.000      72.000      90,3% 

1.3 Провера оспособљености 12.000 12.000      0      100,0% 

1.4 Остали пословни приливи 0 5.000      -5.000       

2 Остали приливи 0 0      0       

2.1 Донације 0 0      0       

2.2. Приливи од заједничких пројеката 0 0      0       

2.3 Продаја капиталних добара 0 0      0       

2.4 Остало 0 0      0       

3 Финансијски приливи 2.397.000 2.705.363      -308.363      112,9% 

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

3.2 Дивиденде од улагања (ХОВ) 0 0      0       

3.3 Камате од купаца за доцње у плаћању 0 0      0       

3.4 Курсне разлике 372.000 826.266      -454.266      222,1% 

3.5 Наплата штете 0 0      0       
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 
Преостало 

Проценат 
реализације 

3.6 Капитална добит 0 0      0       

3.7 ПДВ 0 0      0       

3.8 Остало 0 0      0       

Б Одливи 123.584.570 109.964.059      13.620.511      89,0% 

4 Унапређење основне функције 17.940.328 13.473.744      4.466.584      75,1% 

4.1 
Унапређење софтвера за регистрацију 
домена 

3.805.135 3.069.414      735.721      80,7% 

4.2 Увођење DNSSEC-а 851.250 462.000      389.250      54,3% 

4.3 Увођење IPv6 67.280 4.302      62.978      6,4% 

4.4 Опрема 2.692.000 498.749      2.193.251      18,5% 

4.5 Раздвајање јавних сервиса 236.400 136.214      100.186      57,6% 

4.6 Техничка подршка 6.324.603 6.276.702      47.901      99,2% 

4.7 Интернет услуге 1.140.000 1.027.656      112.344      90,1% 

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

4.9 
Безбедност информација и континуитет 
пословања 

242.000 184.222      57.778      76,1% 

4.10 Софтверске  лиценце 1.641.160 1.574.484      66.676      95,9% 

4.11 Унапређење DNS система 351.000 0      351.000      0,0% 

5 Развој пословања 15.326.080 13.048.365      2.277.715      85,1% 

5.1 Односи са јавношћу 7.691.360 5.695.878      1.995.482      74,1% 

5.2 Маркетинг 6.334.320 6.301.981      32.339      99,5% 

5.3 Развој пословања 1.252.000 1.028.345      223.655      82,1% 

5.4 Остало 48.400 22.160      26.240      45,8% 

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

6.1 Суфинансирање пројеката 415.500 0      415.500      0,0% 

6.2 Подршка овлашћеним регистрима 300.000 118.764      181.236      39,6% 

6.3 Друштвено корисне активности 4.660.000 2.995.027      1.664.973      64,3% 

6.4 Спонзорства 828.000 807.028      20.972      97,5% 

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

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

6.7 Антиспам пројекти 0 0      0       

6.8 
Интернет власник, подстанар и 
бескућник 

84.000 0      84.000      0,0% 

6.9 Интернет управљање 100.000 0      100.000      0,0% 

6.10 Остало 50.000 0      50.000      0,0% 

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

7.1 Професионалне услуге 2.287.100 2.223.839      63.261      97,2% 

7.2 Трошкови функционисања Канцеларије 2.090.200 2.084.956      5.244      99,7% 

7.3 Путни трошкови 4.723.520 4.380.434      343.086      92,7% 

7.4 Комуналије 920.560 848.934      71.626      92,2% 

7.5 Комуникације 893.200 819.531      73.669      91,8% 

7.6 Осигурање 298.000 264.447      33.553      88,7% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 
Преостало 

Проценат 
реализације 

7.7 Одржавање просторија 531.800 527.201      4.599      99,1% 

7.8 Репрезентација 398.000 347.685      50.315      87,4% 

7.9 Остало 274.000 252.565      21.435      92,2% 

8 Запослени 34.774.391 33.349.611      1.424.780      95,9% 

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

10 Остали расходи 14.358.740 13.654.592      704.148      95,1% 

10.1 Рад Управног одбора 9.320.751 9.280.267      40.484      99,6% 

10.2 Путни трошкови 2.609.548 2.359.879      249.669      90,4% 

10.3 Репрезентација 48.024 17.932      30.092      37,3% 

10.4 Сарадници и експерти 2.330.417 1.972.863      357.554      84,7% 

10.5 Остало 50.000 23.650      26.350      47,3% 

11 Конференција суоснивача 2.797.695 2.624.120     173.575     93,8% 

11.1 Одржавање седница Конференције 448.000 443.641      4.359     99,0% 

11.2 Накнаде 2.319.695 2.166.428      153.267      93,4% 

11.3 Остало 30.000 14.051      15.949      46,8% 

12 Остали одливи 709.000 521.413      187.587      73,5% 

12.1 
Пројекти преостали за плаћање из 
претходних година 

0 0      0       

12.2 Чланарине и претплате 659.000 473.677      185.323      71,9% 

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

13 Финансијски трошкови 17.506.886 17.126.677      380.209      97,8% 

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

13.2 Камате 0 0      0       

13.3 Трошкови код банака 280.000 266.451      13.549      95,2% 

13.4 Негативне курсне разлике 0 0      0       

13.5 Порез на капиталну добит 0 0      0       

13.6 ПДВ 14.506.886 14.382.242      124.644      99,1% 

13.7 Порез на имовину 220.000 100.000      120.000      45,5% 

13.8 Порез на добит 2.200.000 2.162.843      37.157      98,3% 

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

13.10 Казне 0 0      0       

13.11 Доцње у плаћању 0 0      0       

13.12 Остало 50.000 35.909      14.091      71,8% 

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

У наставку је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. децембар 2014, уз 
поређење са стањем на дан 30. септембар 2014: 

Датум: 
30. 09. 2014. 31. 12. 2014. 

Средњи курс евра 118,8509 120,9583 

Валута RSD RSD RSD EUR 

Средства у RSD RSD Прерачунато € RSD Прерачунато € 

Текућа средства у RSD 21.609.328 € 181.819 11.653.969 € 96.347 

Орочена средства у RSD 24.000.000 € 201.934 26.000.000 € 214.950 

Укупно 45.609.328 € 383.752 37.653.969 € 311.297 

Средства у EUR Прерачунато EUR Прерачунато EUR 

Текућа средства у EUR 12.736.337 € 107.162 1.170.353 € 9.676 

Орочена средства у EUR 7.131.054 € 60.000 14.760.904 € 122.033 

Укупно 19.867.391 € 167.162 15.931.257 € 131.709 

Укупно без ХОВ 65.476.719 € 550.915 53.585.226 € 443.006 

Уз горе наведена средства, у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе девизне 
штедње, уписане код ЦРХОВ, чија је номинална вредност 5.000 евра, а са доспећем 2016, као и 53-
недељни државни записи Републике Србије у номиналној вредности од 36.000 евра са доспећем 
почетком 2016. године 

 

У Београду,            Председник УО 

Дана 15. 5. 2015.         Душан Стојичевић 

 


