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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током трећег квартала 2020. године: 

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

■ Укупан прилив у кварталу износи 42.041.021 динара са ПДВ-ом. 

■ Укупан прилив од аванса за домене износи 41.390.760 динара са ПДВ-ом.. 

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

динарима, износи 162.114.219 динара.  

На крају трећег квартала 2020. године: 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 114.345.RS и 2.469.СРБ.  

Кратак преглед најважнијих активности у кварталу 

Најважније активности и догађаји током трећег квартала 2020. године: 

■ Извршене финалне припреме за ISO 9001 сертификацију 

■ Одржана је конференција са овлашћеним регистрима, први пут у онлајн 

формату 

■ Одржана пета по реду конференција Интелектуална својина и интернет 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У трећем кварталу 2020. није било непланираних 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 току трећег квартала урађено је унапређење системске инфраструктуре. На свим 

физичким серверима је инсталиран нови микро код и унапређен системски софтвер. 

Унапређен  је и целокупан систем за управљање виртуелним окружењем. Такође, 

инсталиране су и нове верзије софтвера за бекап података и опоравак система у 

случају непланираних отказа.  

Ради лакшег праћења активности везаних за пројекте и свакодневне пословне задатке 

уведена је примена апликација за управљање задацима („Task manager“).  

У дата центрима реконфигурисана је активна мрежна опрема и унапређене сигурносне 

полисе. Унапређена је и безбедност система за удаљени приступ. 

Креирано је ново окружење за систем за регистрацију домена са циљем да се у блиској 

будућности након успешног тестирања пребаци у продукционо окружење.  

Редовно су рађена ажурирања и унапређења оперативних система и система за 

регистрацију домена. 

Решавање спорова у вези са називом домена 

У овом кварталу није било предмета пред Комисијом за решавање спорова поводом 

регистрације назива националних домена. 

Стање тржишта домена  

Трећи квартал 2020. године је завршен са 114.345 регистрованих .rs назива домена и 

исказује раст од 6,46% у односу на трећи квартал 2019. године. Број регистрованих .срб 

назива домена на крају другог квартала 2020. године износи 2.469. 
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Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели: 

 

 

доменски 

простор 

Јул 2020. август 2020. септембар 2020. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.632 840 1.529 743 1.752 795 

.co.rs 93 105 72 88 81 70 

.org.rs 20 24 38 15 22 18 

.in.rs 50 49 37 53 54 35 

.edu.rs 22 13 49 10 87 14 

укупно .rs 1.817 1.031 1.725 909 1.996 932 

.срб 11 12 12 11 11 67 

.пр.срб 4 1 0 7 1 4 

.орг.срб 4 0 2 0 0 0 

.од.срб 6 0 0 1 0 0 

.обр.срб 4 0 0 0 0 0 

укупно 

.срб 
29 13 14 19 12 71 

 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена за трећи квартал 2020. и 2019. године.  

.rs 
III квартал 

2020. 

III квартал 

2019. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/ број на почетку 

периода 

97.05% 97.12% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 
4.89% 4.50% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
2.53% 2.80% 

 

.срб 
III квартал 

2020. 

III квартал 

2019. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/ број на почетку 

периода 

95.88% 97.78% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 
2.18% 1.44% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
4.08% 2.14% 
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Развој и примена правила за регистрацију 

У оквиру Радне групе за сарадњу са ОР-овима разматране су предложене измене 

везане за измену правила за регистрацију назива домена. Измене се односе на 

поједностављење процедуре за промену регистранта и могућност сторнирања 

појединих трансакција од стране ОР-ова без интервенције РНИДС-а. 

Унапређење система за регистрацију 

Урађене су измене WHOIS сервиса и инсталирано окружење за тестирање и 

прилагођавање система ОР-ова. Овлашћени регистри су обавештени о изменама. Ове 

измене ће бити активиране и биће јавно доступне на адреси whois.rnids.rs (на порту 43) у 

току четвртог квартала. 

У циљу унапређења софтверске подршке инсталирано је ново окружење за систем за 

регистрацију назива домена, као и систем за тестирање који ће након тестирања од 

стране РНИДС-а бити стављен на располагање овлашћеним регистрима.  

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Конференција овлашћених регистара РНИДС-а одржана је 10. септембра по први пут у 

онлајн формату. Представници РНИДС-а разговарали су са колегама из осамнаест 

фирми које су присуствовале скупу. Колеге из овлашћених регистара поделиле су своја 

искуства пословања у актуелној епидемиолошкој ситуацији, посебно рад из кућне 

канцеларије, уз генерални закључак да се, као и у РНИДС-у, пословање одвијало без 

потешкоћа и да су сви сервиси били доступни. 

Представници РНИДС-а говорили су о актуелностима и новинама које ће бити 

имплементиране у предстојећем периоду. Речи је било о безбедности назива домена –

 заштити закључавањем и DNNSEC потписивањем, сајту на domen.rs – новој 

платформи за пласирање релевантног садржаја о доменима, интернету и пословању на 

интернету, као и развоју и примени политика из правног угла. 

Програм суфинансирања оглашавања током трећег квартала користиле су компаније 

Адриахост, Јунајтед интернет и Беотелнет. 

Маркетиншким одељењима ОР-ова су редовно достављана различита обавештења – 

ранг-листе ОР-ова, нови текстови са сајта домен.срб, као и информације о релевантним 

активностима CENTR-a. 

И у овом кварталу сарадња са овлашћеним регистрима односила се углавном на мање 

асистенције у вези са пословима регистрације. Није било проблема за овлашћене 

регистре везане за комуникацију и употребу апликације за регистрацију назива домена. 

Први пут је активирана процедура за хитно преузимање домена од стране РНИДС-а, с 

обзиром на то да је један од овлашћених регистара постао неактиван и није био у 

https://www.rnids.rs/сајбер-безбедност/три-врсте-заштите-домена
https://www.rnids.rs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/dnssec-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8-rs-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.domen.rs/


 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током трећег квартала 2020. године 7/20 

могућности да настави обављање послова регистрације. Називи домена су пренети на 

управљање РНИДС-у, регистранти обавештени о томе, као и о процедури како да назив 

домена пренесу на други овлашћени регистар. 

Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Oнлајн конференција Интелектуална својина и интернет 2020 

Пета по реду конференција Интелектуална својина и интернет одржана је 4. септембра. 

За разлику од претходних година, уместо у просторијама Правног факултета 

Универзитета у Београду, конференција је у потпуности реализована на интернету. На 

платформи Јутјуб сви заинтересовани имали су прилике да слушају излагања 

еминентних домаћих и иностраних стручњака о актуелним и важним темама на пољу 

интелектуалне својине. Конференцију су и ове године заједно организовали Правни 

факултет Универзитета у Београду и Фондација „Регистар националног интернет 

домена Србије“. В. д. директора РНИДС-а је био један од предавача на том скупу. 

Сектор маркетинга и комуникација постарао се за брендирање и промоцију 

конференције путем медија и друштвених мрежа и пружио подршку при организацији 

конференције у виртуелном окружењу. Конференцију је уживо на Јутјуб стриму пратило 

око 400 гледалаца.  

Учешће на скуповима у својству панелиста и предавача 

Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, учествовао је 7. 

јула у уводном делу онлајн конференције E-Commerce Revolution, у организацији Color 
Media Communications. Том приликом је укратко изложио предности коришћења 

властитог назива домена за развој онлајн пословања у односу на друштвене мреже, 

као и разлоге за избор националног домена. 

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

У трећем кварталу 2020. године сајт рнидс.срб забележио је 36.378 посета и 30.716 

посетилаца. И у овом кварталу најпосећеније су биле странице (српске и енглеска 

верзија) на којима се обавља WHOIS претрага, око 16% од 63.235 прегледа свих 

страница, што је идентичан проценат као у претходном кварталу. Следећа је насловна 

страна, а одредишне странице са којих може да се преузме фонт Ареал РНИДС, на оба 
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језика и три писма забележиле су још више посета него у прошлом кварталу (само 

ћириличка верзија 30% више). У односу на претходни квартал благо је опао број 

посетилаца и посета што је приметан тренд  у летњим месецима. Међутим забележен је 

и благ пораст прегледа страница по кориснику и трајања посете сајту.   

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у трећем 

кварталу: 

 

Сајт домен.срб/domen.rs 

Протекао је други квартал откако је иновирани сајт на адреси домен.срб постао активан 

и како се више пута током месеца објављују садржаји релевантни за пословање, 

безбедност на интернету, оглашавање и промоцију на интернету, приватност и правну 

заштиту, разумевање домена и DNS сервиса. Анализа, сређивање, објављивање и 

промовисање садржаја и током трећег квартала представљали су значајан део 

активности Сектора маркетинга. Током квартала успостављена је сарадња са још два 

нова аутора, тако да на сајту домен.срб имамо садржаје осамнаест аутора, међу којима 

су и чланови УО и запослени у Канцеларији РНИДС-а. Током квартала објављено је 

петнаест оригиналних ауторских текстова. 

Нови сајт је повезан на нови налог Гугл Аналитике, подешен тако да даје знатно 

прецизнији увид не само у број посета већ и у понашање оних посетилаца сајта који 

прихвате „колачиће“. Сходно законским одредбама, Аналитика не прати посетиоце који 

„колачиће“ не прихвате.  

Садржаји објављени на сајту промовисани су путем друштвених мрежа и оглашавани 

пажљиво бираним циљним групама па је „баунс рејт“ (bounce rate – проценат 

посетилаца који напуштају сајт након што су прегледали само једну страницу, без 
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икакве активности на њој) на сајту и даље веома низак – 13.51%, што је ниже и у односу 

на други квартал када је износио 15,70%. Просечно трајање посете сајту је око два 

минута, док је просек времена проведеног на страници порастао на више од три минута 

(3,25 минута), а број приказа страница износи 24.300. Најпосећенија је страница 

посвећена регистрацији назива домена/WHOIS претрага (око 17%), око 15% посета 

одлази на насловну страну сајта, док је остатак распоређен на различите друге 

садржаје, превасходно објављене текстове. Најчитанији су текстови Разбијање 
популарних SEO митова, затим Заштита назива интернет домена жигом – случај 
booking.com и Нежељене поруке и хигијена података. 

Када се пореди са другим сајтовима који припадају сличној индустријској вертикали – 

интернет и телеком, домен.срб je током прошлог квартала задржао драстично нижи 

баунс рејт и прибављао 30% више посета нових корисника. 

У трећем кварталу 2020. сајт домен.срб/domen.rs забележио је 16.078 посета и 12.300 

посетилаца. Сав садржај је пласиран и промовисан путем друштвених мрежа, па тако 

посете које су дошле посредством друштвеним мрежа и плаћених промоција које су 

реализоване на њима чине нешто мање од 60% свих забележених посета. 

Велику пажњу корисника друштвених мрежа изазвале су најаве конференције 

Интелектуална својина и интернет. 

 

Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У трећем кварталу је забележена укупно 121 објава – 14 у штампаним медијима, 100 на 

интернету, шест телевизијских и једна радијска објава. Објаве су покривале углавном 

теме DNSSEC-а, пораста броја регистрованих назива домена током пандемије и 

испратиле скуп Интелектуална својина и интернет 2020. 
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Број објава у трећем кварталу у односу на други квартал 2020. већи је за 348,15%, а у 

односу на трећи квартал 2019. за 89%, што је последица знатног повећања активне 

комуникације са медијима. 

Медијска анализа показује да су 63 различита медија извештавала о РНИДС-у – осам 

штампаних медија, три телевизијске станице, једна радио-станица и 51 интернет портал. 

Од ауторских текстова током квартала објављени су текстови Жарка Кецића Припрема 
радног окружења за кризне ситуације на примеру РНИДС-а у специјалном броју 

„Интернет огледала“, Предрага Милићевића Зашто своја, а не комшијска башта у 

магазину „Бизнис и финансије“ и Ивана Минића Како продати сопствени или купити 
назив домена који није слободан? у часопису PC Press. 

На тему DNSSEC-а Жарко Кецић је гостовао на Хепи телевизији (Рано Јутро). Професор 

др Душан Поповић је говорио о скупу Интелектуална својина и интернет 2020 на РТС 1 

(Јутарњи програм), ТВ Н1 (Дан уживо) и Радио Београду 2 (Дигиталне иконе). У вези са 

порастом броја регистрованих назива домена током пандемије на РТС 1 (Дневник 2) 

гостовала је Дијана Милутиновић. 

Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

У континуитету и несметано обављани су редовни правни, административни послови и 

други послови.  
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Интерни ИКТ сервиси 

Током трећег квартала набављена су три преносна рачунара као замена за 

амортизоване уређаје. Набављен је и софтвер за графичку обраду материјала за 

потребе Сектора маркетинга. Сви сервиси потребни за рад у канцеларији и 

запосленима ван канцеларије су тестирани и константно унапређивани како би била 

очувана максимална безбедност пословних апликација којима се приступа удаљено.  

Подршка Управном одбору  

У току квартала одржане су две седнице 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  

На крају квартала РНИДС је имао 131 суоснивача.  

Сарадња с домаћим организацијама и институцијама 

РНИДС је у овом кварталу имао активну улогу у почетним припремама и планирању за 

одржавање мултинационалне вежбе Cyber Tesla 2020, коју организује Војска РС. 

Активности по овом питању биће настављене и у наредним периодима до одржавања 

вежбе крајем новембра. 

Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

У овом кварталу су запослени и представници РНИДС-а учествовали у раду 

организација чији је РНИДС члан. 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), Meetings Programme Working Group (MPC) и 

ћириличкој радној за Универзалну прихватљивост. 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. 

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
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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Међународне онлајн конференције током трећег квартала 2020. 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

8. 7. 2020. RIPE DNS-WG онлајн Жарко Кецић 

11. 8. 2020.  DNS-OARC 32b онлајн 

Жарко Кецић 

Милош 

Милосављевић 

28-29. 8. 2020. DNS-OARC 33 онлајн Жарко Кецић 

7. 9. 2020.  TLDCON 2020 онлајн Дејан Ђукић 

17. 9. 2020. 

51st CENTR 

Administrative 

Workshop 

онлајн Вељко Фридл 

17. 9. 2020. RIPE DNS-WG онлајн Жарко Кецић 

22-23. 9. 2020. CENTR L&R онлајн Дејан Ђукић 

28-29. 9. 2020. DNS-OARC 33 онлајн 
Милош 

Милосављевић 

Кратки извештаји са онлајн конференција запослених у Канцеларији 

RIPE DNS-WG: 8. јул 2020. 

Презентација Стива Крокера (Steve Crocker) о активностима везаним за креирање модела за 

Директоријум података о регистрацији (Registration Data Directory). Циљ је да модел обухвати 

све детаље од законских до техничких и да у будућности буде општеприхваћен глобално.  

NOMINET је представио своја искуства у употреби клауд провајдера за изградњу 

сопственог еникаст DNS система. Ондреј Сури (ISC) говорио је о припремама за 

овогодишњи DNS Flag Day, који се односи на безбедносне и оперативне проблеме DNS-а 

везане за максималну величину и фрагментацију UDP пакета. 

DNS-OARC 32b: 11. август 2020. 

Било је речи о локалним DNS root серверима као „помоћ“ DNS разрешивачима. 

Разматране су различите опције имплементације, као и добре и лоше стране оваквог 

приступа. На скупу је такође било речи о потреби одређивања максималне величине 

UDP пакета у одговорима DNS сервера. 

Било је речи о новим методама за мерење перформанси сервера, анализе DNS 

саобраћаја до криптовања комуникације између стуб и DNS ресолвера. Такође, 
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презентације су се бавиле и безбедношћу у комуникацији мрежа применом DNSSEC и 

RPKI валидације. 

DNS-OARC 33: 28-29. августа 2020. 

Првог дана представљена су различита мерења везана за минимизацију DNS упита, 

броја заборављених DNS записа и њихов утицај на безбедност, као и анализа 

централизације и концентрације DNS саобраћаја на неколико јавних DNS разрешивача. 

Другог дана било је речи о искуствима Афника приликом промене DNSSEC кључева и о 

у последње време неизбежној приватности када је DNS у питању, израда DoT и DoH 

клијената који су једноставни за све кориснике интернета. 

TLDCON 2020: 7. септембар 2020. 

Тринаеста по реду конференција намењена регистрима националних домена највишег 

нивоа и регистарима земаља бившег Совјетског Савеза, Средње и Источне Европе – 

TLDCON 2020, одржана је онлајн 7. и 8. септембра. Првог дана конференције, током 

сесије посвећене законској регулативи и њеном утицају на рад регистара домена 

највишег нивоа, говорио је Дејан Ђукић, в. д. директора РНИДС-а. 

51st CENTR Administrative Workshop: 17. септембар 2020. 

У оквиру 51st CENTR Administrative Workshop традиционално је организован „Tour the 

table“ на којем су Регистри презентовали своје новости.  

Након тога су колеге из различитих регистара износиле искуство на тему Experiences 
with virtual meetings и Extra checks for Covid-related names. 

CENTR L&R 22-23. септембра 2020 

Ова правна радионица је била посвећена актуелној регулативи ЕУ која је још увек у 

нацрту, али која претендује да прошири одговорност за садржај на тај начин да и 

регистри сносе део одговорности. CENTR заједница је апсолутно против тога, па су с 

тим у вези дати коментари током јавне расправе овог удружења. 

Финансије 

Посебних додатних активности на овим пољима није било, осим текуће комуникације са 

банкама и прaћења тржишта на редовној основи.  

Рачуноводство и ревизија 

Током овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано.  
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Завршни рачун за 2019. годину је достављен УО и усвојен на седници 29. јула 2020, а 

потом и успешно предат АПР-у.  

Финансијски извештаји 

У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за трећи 

квартал 2020. и стање на дан 30. септембар 2020. и одговарајуће стопе раста.  

 

  .000 РСД 
3. кв. 2019. 

или 31. 12. 2019. 

3. кв. 2020. 

или 30.9 2020. 
% 

Пословни приходи 97.490 104.878 107,6% 

Пословна добит 16.098 35.471 220,3% 

Нето резултат 13.460 31.424 233,5% 

Актива 188.359 226.978 120,5% 

Капитал 110.671 142.095 128,4% 

Нето дуг -17.249 -41.932 243,1% 

Нето обртни фонд -15.997 19.433 -121,5% 

 

Уз значајан раст пословне, остварен је и раст нето добити, насталих као последица 

континуираног раста пословних прихода од 7,6% (још виша стопа него током првог и 

другог квартала 2020), уз смањење пословних расхода (укупно укључујући и 

амортизацију) од 14,7%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од 39,3%. Нето обртни 

фонд је позитиван, као и на крају другог квартала услед генерисања значајног износа 

готовине. Иначе је постао негативан, у претходном периоду (2019), због знатних 

улагања у државне хартије од вредности, које се воде ванбилансно, што на дуги рок 

говори о стабилној солвентности Фондације. 

Као показатеље ликвидности, наводе се три показатеља на крају посматраних периода, 

који су доказ одржања ликвидности, упркос знатном улагању у дугорочне, али пре 

свега сигурне хартије од вредности: 

Показатељ 31. 12. 2018. 31. 12. 2019. 30.9. 2020. 

Ликвидност 1. степена 0,46 0,22 0,49 

Ликвидност 2. степена 1,18 0,75 1,20 

Ликвидност 3. степена 1,26 0,80 1,23 
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Реч је о резултатима који говоре о значајном степену ликвидности РНИДС-а (и расту 

ликвидности у односу на претходне квартале), показатељи су на рекордном нивоу оних 

са краја 2018, њихова вредност је већа од оних са краја 2019. Ово добија на значају 

имајући у виду знатно усмеравање слободних новчаних средстава у посматраном 

периоду, нарочито током 2019. године, али и током 2020. у државне хартије од 

вредности, такође високе ликвидности, али знатно више сигурности. Уз то, додатна 

количина готовине је генерисана током пандемије. 

Ситуација је још повољнија ако се има у виду да је нето дуг још више негативан (што је 

повољно), и то за скоро два и по пута већи износ у односу на крај претходне године. 

Реализација финансијског плана 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.9. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

A Укупно приливи 169.795.266 133.710.087 36.085.179 78,75% 

1 Приливи 169.795.266 133.710.087 36.085.179 78,75% 

1.1 Аванси за регистрацију 

домена 166.107.836 

131.329.330 34.778.506 79,06% 

1.2 Провера оспособљености 48.000 12.000 36.000 25,00% 

1.3 Финансијски приливи 1.777.430 1.147.430 630.000 64,56% 

1.3.1 Камате на штедњу 360.000 389.409 -29.409 108,17% 

1.3.2 Принос од ХоВ 1.067.430 758.021 309.409 71,01% 

1.3.3 Позитивне курсне 

разлике 350.000 

0 350.000 0 

1.4 Накнаде суоснивача 1.812.000 924.000 888.000 50,99% 

1.4.1 Обнова 1.668.000 816.000 852.000 48,92% 

1.4.2 Нови суоснивачи 144.000 108.000 36.000 75,00% 

1.5 Остали приливи 50.000 297.326 -247.326 594,65% 

1.6 CERT 0 0 0 0 

B Укупно одливи 198.677.418 88.682.158 109.995.264 44,64% 

2 Развој регистра и 

тржишта домена 

61.893.687 16.233.476 45.660.213 26,23% 

2.1 Развој система за 

регистрацију и доступност 

домена 

40.848.754 9.535.504 31.313.250 23,34% 

2.1.1 Инфраструктура 
28.372.974 

5.090.027 23.282.947 17,94% 

2.1.2 Систем за регистрацију 

домена 4.168.400 

1.111.066 3.057.334 26,65% 

2.1.3 Систем за разрешење 

DNS упита 

2.024.960 1.478.694 546.266 73,02% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 
2.513.400 

26.278 2.487.122 1,05% 

2.1.5 Хостинг услуге 
463.200 

308.665 154.535 66,64% 

2.1.6 Софтверске лиценце 3.305.820 1.520.773 1.785.047 46,00% 

2.2 Развој и примена правила 1.414.640 988.899 425.741 69,90% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.9. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

за регистрацију домена 

2.2.1 Доприноси у вези са 

правом на управљање 

делегираним доменима - 

ICANN 

972.000 972.000 0 100,00% 

2.2.2 Рад комисије за 

решавање спорова 

152.640 12.579 140.061 8,24% 

2.2.3 Унапређивање правила за 

решавање спорова 

0 0 0 0 

2.2.4 Усклађивање са новом 

регулативом  

240.000 0 240.000 0 

2.2.5 Остало 50.000 4.320 45.680 8,64% 

2.3 Развој тржишта 11.387.120 4.325.771 7.061.349 37,99% 

2.3.1 Сарадња са овлашћеним 

регистрима 

2.042.800 651.395 1.391.405 31,89% 

2.3.2 Спровођење едукативно 

промотивних активности 

2.000.000 1.187.350 812.650 59,37% 

2.3.3 Промотивни материјали 

(BTL) 960.000 

59.200 900.800 6,17% 

2.3.4 Спољни сарадници - 

маркетинг 600.000 

221.042 378.958 36,84% 

2.3.5 Унапређење интернет 

присуства 

0 0 0 0 

2.3.6 Спровођење 

истраживања о тржишту 

домена 

1.650.000 506.401 1.143.599 30,69% 

2.3.7 Односи са медијима 300.000 20.720 279.280 6,91% 

2.3.8 Спољни сарадници - 

односи са јавношћу 

2.634.320 1.679.664 954.656 63,76% 

2.3.9 Одржавање интернет 

сајтова и друштвених 

профила 

0 0 0 0 

2.3.10 Офлајн едукација 1.200.000 0 1.200.000 0 

2.4 Домаћа и међународна 

размена најбоље праксе 

8.243.174 1.383.303 6.859.872 16,78% 

2.4.1 Службена путовања 

запослених 6.689.949 

724.754 5.965.196 10,83% 

2.4.2 Организација 

међународних радионица 

850.000 0 850.000 0 

2.4.3 Чланарине у 

међународним 

удружењима 

703.225 658.549 44.676 93,65% 

3 Пословна изврсност и 

рад Канцеларије 

88.537.703 55.030.218 33.507.485 62,15% 

3.1 Ефективно и ефикасно 

пословање 

7.907.725 2.844.924 5.062.802 35,98% 

3.1.1 Увођење стандарда у 

пословање и управљање 

3.177.745 0 3.177.746 0 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.9. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

пословањем 

3.1.2 Професионалне услуге 4.549.980 2.844.924 1.705.056 62,53% 

3.1.3 Стабилност пословања и 

управљање ризицима 

180.000 0 180.000 0 

3.2 Запослени 48.168.425 27.981.279 20.187.146 58,09% 

3.2.1 Зараде запослених 41.343.998 26.165.768 15.178.230 63,29% 

3.2.2 Превоз запослених 421.590 101.328 320.262 24,03% 

3.2.3 Друга давања 

запосленима у складу са 

уговорима о раду 

2.985.517 1.089.930 1.895.587 36,51% 

3.2.4 Развој кадрова 
3.417.320 

624.254 2.793.066 18,27% 

3.3 Режијски, комунални, 

административни и 

порески одливи 

30.545.892 23.367.208 7.178.684 76,50% 

3.3.1 Комуналије 2.145.392 1.107.941 1.037.451 51,64% 

3.3.2 Комуникације 1.036.800 609.689 427.111 58,80% 

3.3.3 Одржавање опреме и 

просторија 

1.237.200 460.107 777.093 37,19% 

3.3.4 Репрезентација 624.000 157.389 466.611 25,22% 

3.3.5 Административни и 

логистички издаци 

1.462.000 893.834 568.166 61,14% 

3.3.6 Осигурање 745.500 5.596 739.904 0,75% 

3.3.7 Финансијско-порески 

одливи 23.295.000 

20.132.653 3.162.347 86,42% 

3.4 Набавка основних 

средстава за канцеларију 

1.915.661 836.806 1.078.854 43,68% 

3.4.1 Рачунарска опрема 1.177.957 426.898 751.059 36,24% 

3.4.2 Канцеларијска опрема 737.703 409.908 327.795 55,57% 

4 Организациони развој 

Фондације 

30.179.528 14.391.963 15.787.567 47,69% 

4.1 Обезбеђење јавности 

рада и високог нивоа 

одговорности 

2.356.800 537.273 1.819.527 22,80% 

4.1.1 Корпоративни материјали 714.000 240.754 473.246 33,72% 

4.1.2 Корпоративни сајт 1.642.800 296.520 1.346.280 18,05% 

4.2 Рад Управног одбора 14.900.182 9.474.295 5.425.887 63,59% 

4.2.1 Накнаде за рад чланова 12.526.634 9.149.965 3.376.669 73,04% 

4.2.2 Техничка подршка за рад 

УО 572.048 

57.035 515.013 9,97% 

4.2.3 Спољни сарадници и 

консултанти УО 

400.000 267.296 132.704 66,82% 

4.2.4 Радне групе УО 1.351.500 0 1.351.500 0 

4.2.5 Трошкови превоза  50.000 0 50.000 0 

4.3 Рад Конференције 

суоснивача 5.103.800 

2.711.141 2.392.659 53,12% 

4.3.1 Накнаде за рад 

председника и заменика 

2.864.300 2.213.409 650.891 77,28% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.9. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

председника 

4.3.2 Одржавање седница 

Конференције 

1.842.000 497.732 1.344.268 27,02% 

4.3.3 Радне групе Конференције 

суоснивача 

397.500 0 397.500 0 

4.4 Рад осталих тела 

Фондације 4.110.525 

1.423.989 2.686.536 34,64% 

4.4.1 Статутарна комисија 2.396.925 577.257 1.819.668 24,08% 

4.4.2 Интерна ревизија 1.713.600 846.732 866.868 49,41% 

4.5 Међународна сарадња 3.056.353 0 3.056.354 0 

4.5.1 Службена путовања 2.956.353 0 2.956.354 0 

4.5.2 Сарадња са другим 

Регистрима 100.000 

0 100.000 0 

4.6 Техничка подршка за рад 

тела Фондације 

651.869 245.264 406.605 37,62% 

4.6.1 Репрезентација 100.000 2.870 97.130 2,87% 

4.6.2 Стручна помоћ у раду 

тела  Фондације 

50.000 0 50.000 0 

4.6.3 Е - услуге за потребе 

конференције 

149.369 67.778 81.591 45,38% 

4.6.4 Трошкови организације 

скупова 100.000 

0 100.000 0 

4.6.5 Осигурање за путовања 52.500 0 52.500 0 

4.6.6 Остали трошкови 200.000 174.616 25.384 87,31% 

4.7 Спровођење споразума 

са Министарством 

0 0 0 0 

4.7.1 Консултант за 

организациона питања 

0 0 0 0 

4.7.2 Консултант за 

информациону 

безбедност 

0 0 0 0 

4.7.3 Остало 0 0 0 0 

5 Подршка развоју 

Интернета у Србији 

15.266.499 3.026.502 12.239.998 19,82% 

5.1 Пружање подршке 

државним институцијама 

у доношењу и 

спровођењу ИКТ 

политика 

500.000 0 500.000 0 

5.2 Едукација стручне и шире 

јавности у области 

Интернета 

2.600.000 984.818 1.615.182 37,88% 

5.2.1 Сарадња са факултетима 1.100.000 253.252 846.748 23,02% 

5.2.2 Израда едукативних 

садржаја 1.500.000 

731.567 768.433 48,77% 

5.3 Пружање подршке 

интернет заједници 12.166.499 

2.041.684 10.124.816 16,78% 

5.3.1 Пружање подршке 3.866.500 294.000 3.572.500 7,60% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 30.9. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

развоју садржаја  

5.3.2 Спонзорства и донације 2.510.000 688.000 1.822.000 27,41% 

5.3.3 Организовање скупова 5.010.000 1.050.539 3.959.461 20,97% 

5.3.4 РСНОГ 780.000 9.145 770.855 1,17% 

5.3.5 Суспонзорства скупова 0 0 0 0 

6 ЦЕРТ 1.000.000 0 1.000.000 0 

9 Резерва 1.800.000 0 1.800.000 0 

9.1 Резерва УО 1.000.000 0 1.000.000 0 

9.2 Резерве директора 800.000 0 800.000 0 

9.2.2 Резерва за групу 2 300.000 0 300.000 0 

9.2.3 Резерва за групу 3 200.000 0 200.000 0 

9.2.4 Резерва за групу 4 200.000 0 200.000 0 

9.2.5 Резерва за групу 5 
100.000 

0 100.000 0 

Набавке 

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

набавке и сл.) извршено је и следеће: 

 Пакет софтвера за графику 

 Сертификати за сајтове 

 Продужење потребних лиценци 

 Рачунарска опрема 

 Промотивни материјал 

У овом кварталу није било јавних позива. 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

26. новембар 2020. године            директор РНИДС-а 


