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Увод  

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током 2019. године: 

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

■ Укупан прилив у 2019. години износи 158.135.749 са урачунатим ПДВ-ом.  

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

динарима, на дан 31. 12. 2019. године, износи 116.727.169 динара.  

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

Кратак преглед најважнијих активности  

Најважније активности и догађаји током 2019. године били су: 

■ Пресељење опреме у нове дата центре 

■ Провера примене Акта о информационој безбедности 

■ Имплементација DNSSEC-a и уписивање у IANA базу одговарајућих DNSSEC 

записа 

■ Учешћу у мултинационалној вежби „CyberTesla2019“ 

■ Поводом седме годишњице .СРБ домена, организована је конференција за 

новинаре под називом „Ћирилица на поклон" и најављена израда ћириличког 

писма које ће бесплатно бити доступно на интернету 

■ Одржана је јубиларна, десета конференција ДИДС 2019 којој је присуствовало 

више од 350 посетилаца и учесника, а конференцију је пратило скоро 40 

новинара 

■ На дан ДИДС-а (05.03), омогућена је регистрација назива са проширеним сетом 

ћириличких слова у оквиру .СРБ домена 

■ Одржани су едукативни скупови „На клик до купца“ у Суботици и Крушевцу 

■ Одржани су скупови „Право и интернет“ и „Интернет дијалог“ у Београду, као 

и скупови о систему назива интернет домена у Србији, у Нишу, Крагујевцу и 

Новом Саду 
■ Одржана је панел-дискусија под називом „Дигитално бојно поље“ у Београду  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

Током 2019. године није било прекида у раду система РНИДС-а.  

 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

Рачунарска опрема, из раније коришћених дата центара, је пресељена у нове. 

Пребацивање опреме обављено је у фазама, водећи рачуна да сви сервиси и у овом 

периоду буду доступни кроз обезбеђивање сталне редундансе и непрекидне 

комуникације између дата центара. Цео процес пресељења је спроведен без прекида 

рада сервиса и доступност је била 100%. 

У 2019. години унапређена је хардверска инфраструктура, повећани су капацитети за 

складиштење података, набављени су нови мрежни уређаји и подигнут је ниво 

безбедности. То је омогућило физичко одвајање система за развој и тестирање, чиме су 

знатно унапређене безбедност и стабилност кључних сервиса РНИДС-а. Након успешног 

пресељења дата центара, посебна пажња је била на праћењу и стабилизацији рада 

система и подешавању перформанси система и сервиса у новим условима.  

РНИДС је успешно завршио имплементацију DNSSEC-a и у IANA базу су уписани 

одговарајући DNSSEC записи, чиме је успостављен ланац поверења између коренске 

(root) зоне и .rs и .срб TLD домена. Урађена је припрема за имплементацију DNSSEC 

протокола у виду унапређења и модификације самог DNS система и апликације за 

регистрацију. У циљу унапређења интернет сервиса на овим просторима, креиран је 

сервер за проверу исправности DNS зона (Zonemaster) и отворен је за јавну употребу. 

Извршена је провера примене Акта о информационој безбедности, као и усаглашеност 

са законима који уређују ову област, од стране инспектора из Министарства туризма, 

трговине и телекомуникација. 

Унапређење система за регистрацију назива домена 

На основу захтева Радне групе овлашћених регистара, крајем 2018. године, завршена је 

имплементација прве групе измена, а почетком 2019. године ове измене су, након 

урађених тестова и периода потребног за прилагођавање система ОР-ова, 

имплементиране и почеле су да се користе. 
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Други сет измена је почетком 2019. године стављен на располагање овлашћеним 

регистрима за тестирање, а током другог квартала ове измене су имплементиране и на 

продукцијском окружењу.  

Урађене су неопходне измене система за регистрацију назива домена за уписивање 

DNSSEC параметара (DS записа) у систем за регистрацију и њихово публиковање у 

одговарајућим зонским фајловима. Измене система постављене су на тест окружење 

доступно овлашћеним регистрима, на коме се могу упознати са променама и вршити 

тестирања својих система. 

Приливи и регистрација 

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у 2019. 

години износи 127.815.900 динара, што представља повећање од 9,59% у односу на 

2018.г. и 17,08% у односу на 2017. годину. 

Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели. 

 

2019. година 

 цена Бр. обновљених Бр. нових Укупно 

rs. 1.350 68.965 17.374 116.557.650 

co.rs. 450 14.189 1.336 6.986.250 

org.rs 450 2.759 360 1.403.550 

in.rs. 250 1.973 642 653.750 

edu.rs. 450 2.122 264 1.073.700 

.RS  90.008 19.976 126.674.900 

срб. 500 1.753 246 999.500 

пр.срб 250 358 4 90.500 

орг.срб 250 106 6 28.000 

од.срб 250 44 2 11.500 

обр.срб. 250 44 2 11.500 

.СРБ  2.305 260 1.141.000 

 

 

Развој и примена правила за регистрацију 

Током 2019. године један предмет је био пред Комисијом за поступање по примедбама у 

случају повреда аката о регистрацији. Руководиоци сектора су учествовали у раду радне 

групе за сарадњу са овлашћеним регистрима. 
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Решавање спорова у вези с називом домена 

У 2019. години завршена су три арбитражна поступака у вези назива домена, и то за 

називе домена: irkom.rs, ehrle.co.rs и vecernjenovosti.rs. 

Стање тржишта домена 

Током 2019. године, обрађено је 1072 захтева за промену регистранта. Обрађено је 536 

захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена. 

 

 

Укупан број трансфера назива интернет домена од једног овлашћеног регистра код 

другог, у 2019. години, износио је 3.618, не рачунајући групне трансфере који су 

обављени током 2019. године. 
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У 2019. години обављени групни трансфери назива домена:  

 07. 03. 2019 – 105 назива домена 

 08. 04. 2019 – 5.207 назива домена  

 08. 04. 2019 – 2.071 назив домена 

 04. 06. 2019 – 56 назива домена 

 28. 06. 2019 – 331 назив домена 

 01. 07. 2019 – 161 назив домена 

 30. 08. 2019 – 401 назив домена 

 27. 09. 2019 – 437 назива домена  

 03. 10. 2019 – 37 назива домена  

У 275 наврата затражено је сторнирање трансакција због грешке учињене приликом 

регистрације, продужења или активирања заштита за домен.  

У табели је дат број обновљених и нових домена на годишњем нивоу за претходних пет 

година.  Број обновљених домена показује раст од 9,79% у односу на 2018.г. и 18,60% у 

односу на 2017.г. Број нових домена у 2019. години је порастао за 3,51% у односу на 

2018.г, а у односу на 2017.г, за 3,01%. 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

  обнова нови обнова нови обнова нови обнова нови обнова нови 

.rs 68.621 17.795 72.357 18.913 75.721 19.495 81.958 19.327 90.009 19.976 

.срб 2.497 254 2.289 182 2.113 150 2.127 223 2.305 260 

укупно 71.118 18.049 74.646 19.095 77.834 19.645 84.085 19.550 93.214 20.236 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

166

309

203

153

129
113

127

157 152

213 213

155

Трансфери



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2019. године 8/31 

Укупан број регистрованих .RS назива домена на крају 2019. године износи 108.943 

домена, што представља повећање од око 5,44% у односу на 2018. годину. Број 

регистрованих .СРБ назива домена на крају 2019. године износи 2.550, што представља 

повећање од 0,55%. 

 

 

  

Укупан број назива националних интернет домена повећан је у 2019. години и на крају 

износи 111.493, што је за 5.32% више него на крају 2018. године. 

Статистичка анализа 

У табели испод дате су вредности показатеља у складу са методологијом CENTR за 2019. 

годину. 

  
2019. 

Стопа 

задржавања 

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

периода 
86,42% 

Стопа 

креирања 
Нови у току периода / број на почетку периода 18,94% 

Стопа 

брисања 
Обрисани у току периода / број на крају периода 13,57% 
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Стопа креирања или креациона стопа1 је, на европском нивоу, у 2019. године износила 

16,50% (медијана вредност), док је у српском доменском простору у 2019. години на 

нивоу од 18,94%, што је изнад европских просечних вредности. 

Стопа задржавања или ретенциона стопа2 у европским оквирима у 2019. години износи 

78,80% (медијана вредност), док у српском доменском простору за 2019. годину износи 

86,42% и представља знатно вишу стопу од европске.  

Стопа брисања3 за европске регистре националних домена је 14,90% (медијана 

вредност), док ова вредност за Србију у 2019. години износи 13,57%. 

Посматрајући остварене вредности три основна показатеља у поређењу са резултатима 

на европском нивоу, може се закључити да Србија остварује добре резултате и има 

повећање броја домена које је изнад европског просека.  

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

У 2019. години сарадња и помоћ овлашћеним регистрима се највећим делом одвијала 

кроз тикетинг систем, што је знатно унапредило праћење захтева и скратило време за 

пружање подршке овлашћеним регистрима и корисницима. Највећи број захтева за 

помоћ био је везан за сторнирање погрешних трансакција или за асистенцију везану за 

приступ систему за регистрацију.  

                                                        
1 Стопа креирања или креациона стопа представља количник новорегистрованих домена у току периода и 

укупног броја регистрованих домена на крају периода. 
2 Стопа задржавања или ретенциона стопа представља количник разлике укупног броја домена на крају 

периода и новорегистрованих домена у току периода и укупног броја домена на почетку периода. 
3 Стопа брисања добија се као количник броја обрисаних домена у току периода и укупног броја домена на 

почетку периода. 

86,42%

18,94%

13,57%

Статистичка анализа 2019.

Стопа задржавања

Стопа креирања

Стопа брисања
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Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Ћирилица на поклон 

Конференција за медије током које је 

представљен пројекат „Ћирилица на 

поклон“ поводом седме годишњице 

.СРБ домена, одржана је у Медија 

центру у Београду 29. 01. 2019.г. 

Најављена је израда нових 

ћириличких фонтова које РНИДС 

поклања српској интернет 

заједници, а који ће бити 

представљени поводом осме 

годишњице .СРБ домена, након чега 

ће бити доступни за бесплатно преузимање.  

Догађај је имао одличну медијску покривености и био представљен и најављиван на 

РНИДС-овом сајту и на друштвеним мрежама.  

ДИДС 2019 и РТЛДФ 

Десета годишња конференција о 

Интернету „ДИДС 2019“ одржана је 

05. марта, у Хотелу “Metropol 

Palace” у Београду. Међу 350 

присутних на Дану интернет 

домена Србије, било је 11 учесника 

из земље и света и преко 40 

новинара. „ДИДС 2019“ је, у 

директном преносу, преко 12 

интернет локација, пратило преко 

850 гледалаца. Дан раније, 04. 

марта, одржан је пети регионални скуп, под називом Регионални TLD форум, коме су 

присуствовали представници регистара националних интернет домена из Словеније, 

Хрватске, БиХ, Црне Горе и Србије. 

Слоган ДИДС-а био је „Дигитална трансформација је већ почела“, а кроз три блока 

покривене су три основне области у којима су ефекти и последице дигиталне 

трансформације најуочљивији.  Ове године дошло је до благе промене структуре 

посетилаца, с обзиром да је у првом блоку било речи о државним сервисима. Четвртину 

су чинили власници и директори фирми, као и особе на менаџерским функцијама, а 
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забележен је и већи број консултаната (више од 22% присутних). По областима, највише 

је било посетилаца чија су занимања везана за ИКТ, затим особа запослених у јавним 

установама, а потом професионалаца из области маркетинга. 

Конференција је најављивана путем медија, РНИДС-овог сајта и друштвених мрежа. 

Највећи број присутних је сазнао за ДИДС путем е-поште (позив упућен на листу 

посетилаца претходних ДИДС-ова), затим преко друштвених медија, информација и 

банера на другим сајтовима, итд. 

На клик до купца 

У првом кварталу 2019. године 

одржана је едукација „На клик до 

купца“,  у Суботици  20. 02, у сарадњи са 

локалним партнерима NordNet-ом и 

Tippnet-ом, овлашћеним регистрима 

РНИДС-а, као и Регионалном 

привредном комором Севернобачког 

управног округа.  

Више од 50 посетилаца скупа имало је 

прилике да се информише о 

могућностима које интернет пружа. Објашњене су основе правилног пословног наступа 

на интернету, а речи је било и о безбедности, као важној компоненти за континуирано и 

успешно пословање на интернету, као и о промоцији путем интернета.  

У другом кварталу одржана је едукација „На клик до купца“  у Крушевцу, 04. 04, у сарадњи 

са Регионалном привредном комором Расинског управног округа.  

Посетиоци скупа су се информисали о правилном пословном наступу на интернету и 

улози домена у томе, оптимизацији сајта за Гугл претраге и предностима које мали 

бизниси могу имати од оглашавања на интернету, али и на који начин да заштите своје 

онлајн пословање од све озбиљнијих и све учесталијих сајбер напада. Едукација је 

најављена преко националних, локалних и друштвених медија. Догађај је, као и скуп у 

Суботици, преношен преко YouTube-а и Facebook-а, а након догађаја на ову платформу 

постављени су снимци сва четири одржана предавања. 

Право и интернет 

Конференција „Право и интернет“, коју 

су организовали РНИДС и Правни 

факултет Универзитета Унион у 

Београду, одржана је 29. марта и 

окупила је велики број 

професионалаца из бранше. Речи је 

била о ауторском и сродним правима, 

приватности на интернету, правном 

оквиру регистрације интернет домена 

у Србији, решавању спорова у вези са 
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регистрацијом назива интернет домена, али и новинама које доноси нови Закон о 

заштити података о личности. Скуп је промовисан на интернету и друштвеним мрежама. 

Округли сто „Систем назива интернет домена у Србији“  

Округли сто „Систем назива интернет домена у Србији: регистрација и решавање спорова 

са носиоцима жигова“ одржан је у три термина, два пролећна и једном јесењем, у 

сарадњи са студентским парламентима Универзитета Ниша, Крагујевца и Новог Сада. 

На свим скуповима су говорили проф. др 

Душан Поповић, председник Комисије за 

решавање спорова поводом регистрације 

назива националних интернет домена 

Србије, доц. др Марко Јовановић, 

потпредседник Комисије за решавање 

спорова поводом регистрације назива 

националних интернет домена Србије, 

проф. др Сања Радовановић, арбитар 

Комисије за решавање спорова поводом 

регистрације назива националних интернет домена Србије и Дејан Ђукић, руководилац 

Сектора општих и правних послова РНИДС-а. 

Округле столове су посећивали махом студенти правних факултета, али и 

заинтересовани правници који су имали прилике да стручњацима поставе питања и 

разреше недоумице током дискусија након званичног дела излагања. 

Интернет дијалог  

Стручни скуп „Интернет дијалог“ одржан је 

05. јуна у Конференцијској сали Правног 

факултета у организацији Фондације 

РНИДС и Правног факултета 

Универзитета у Београду. У фокусу скупа 

било је излагање др Седрика Манаре, 

директора Гугла за ауторско право, са 

којим је разговарао проф. др Душан В. 

Поповић, редовни професор Правног 

факултета. Окупљени студенти права, 

адвокати и други заинтересовани професионалци имали су прилике да слушају излагањe 

на тему ауторског права и његове заштите на интернету и да се информишу о раду 

Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет 

домена Србије у претходној години. 

Предавање о унапређењу безбедности ИТ система 

Безбедност и заштита пословања на интернету била је тема састанка у септембру у 

просторијама Привредне коморе Београда, током кога је излагао Жарко Кецић, 

руководилац Сектора ИКТ услуга РНИДС-а, а коме су присуствовали представници 
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предузећа која послују у финансијском сектору. Догађај је организован у сарадњи са 

Привредном комором Београда.  

Панел-дискусија „Дигитално бојно поље“ 

У склопу обележавања „Европског месеца сајбер безбедности“, РНИДС је организовао 

седми по реду скуп посвећен наведеној теми са циљем да заинтересованим јавностима 

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

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

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

Тематски фокус скупа било је сајбер 

ратовање, а на скупу су говорили 

потпуковник др Драган Младеновић из 

Управе за телекомуникације и 

информатику Генералштаба Војске 

Србије, који је говорио на тему  „Ратовање 

у сајбер простору – основе, трендови и 

највећи сукоби“, Драгослав Станижан, 

руководилац Службе за информациону 

безбедност и технологије Националног 

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

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

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

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

маркетинг и комуникације РНИДС-а, Дијана Милутиновић. 

Скуп је побудио изузетну пажњу медија, али и публике, те су капацитети сале галерије 

која прима 50-ак посетилаца били премашени, јер је забележено више од 60 посетилаца 

на лицу места. 

Пета RSNOG конференција 

Пета по реду  RSNOG 

конференција одржана је 21. новембра у 

хотелу „Зира“ у Београду. Конференција је 

окупила више од 140 мрежних стручњака 

и стручњака из области сајбер 

безбедности. Конференцију су подржали 

РНИДС, RIPE NCC, Cisco и Sox. 

Окупљене су поздравили Зоран Перовић, 

председник Управног одбора РНИДС-а и 

Жарко Кецић, руководилац Сектора ИКТ 

сервиса РНИДС-а. На конференцији су 

говорили Душко Коџић из РАТЕЛ-а, Данко Јевтовић, члан Управног одбора ICANN-a, 

Ференц Чорба, представник RIPE NCC-а, Џорџ Ач из компаније CISCO, Дејвид Хјуберман 
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из ICANN-а, Џон Тод, Quad9, Хенри Хајнеман из Cloudflare-a, Наташа Маринковић, mts, 
Пеђа Радоичић из Теленора и Никола Мамула (SBB, United grupa).  

Током првог блока конференције говорило се о различитим аспектима сајбер 

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

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

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

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

оператера у Србији.  

PC Press Top 50  

Почетком фебруара је, по 22. пут, PC Press прогласио 50 најбољих онлајн ствари у 

прошлој години, а РНИДС је доделио специјалну награду сајту мотрио.срб, иза ког стоји 

компанија Renault Nissan Словенија. Сајт мотрио.срб представља изванредан пример 

употребе IDN-а у пословне сврхе и зато је ове године издвојен од стране РНИДС-овог 

тима. 

Учешће на догађајима у својству панелиста и предавача 

Поред учешћа на догађајима чији је РНИДС био организатор или суорганизатор, 

запослени у Сектору маркетинга и комуникација били су активни и на догађајима које су 

организовале друге организације и институције.  

Током првог квартала Предраг Милићевић, руководилац Сектора, гостовао је као 

предавач у оквиру mts радионица за мале предузетнике у Београду и Новом Саду и 

учествовао на mts-овом meetup-у у београдском Бизнис центру. Био је предавач током 

циклуса радионица које је организовала Привредна комора Београда на тему дигиталног 

маркетинга; говорио је на манифестацији Е-трговина на Палићу; предавао у оквиру 

радионице коју је Societe Generale банка организовала у Јагодини; одржао предавање на 

Сајму технике у Београду, као и током семинара за библиотекаре у Бањи Врујци. Током 

последњег квартала је говорио у Нишу на едукацији „Дигитална економија“ у 

организацији Webiz-a и под покровитељством USAID-а. Поред тога, говорио је на скупу у 

организацији Министарства културе и информисања „Смернице за успостављање 

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

Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и комуникације, учествовала је на 

округлом столу посвећеном universal acceptance-у на конференцији SEEDIG одржаној у 

Букурешту, а била је и учесница седме по реду конференције Developers’ mDay коју 

организује mCloud. 

Руководилац Сектора за опште и правне послове, Дејан Ђукић је учествовао као 

панелиста на скупу под називом „COMPACT Budapest Symposium on the liability of 

intermediaries“, који је одржан на Правном факултету у Будимпешти, ЕЛТЕ универзитета. 

Главна тема скупа је било питање одговорности интернет платформи и интернет 

посредника у погледу постављеног садржаја. Дејан Ђукић је говорио о моделима 

заштите права који постоје у оквиру .rs и .срб домена. Ту спадају поступак решавања 

http://www.мотрио.срб/
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спорова у вези назива домена, поступак по приговорима у вези повреда правила 

регистрације и поступак достављања подата о регистрантима надлежним органима и 

другим лицима које поседују овлашћење да прибаве те податке.  

Сарадња са међународним организацијама и институцијама  

Тридесетој CENTR маркетиншкој 

радионици одржаној у Оксфорду у 

Уједињеном краљевству 16. и 17. октобра, 

присуствовало је 39 представника 21 

националног регистара, као и 

представници Neustar-а и CENTR-а. Током 

другог дана радионице, Дијана 

Милутиновић је одржала презентацију о 

едукацији „На клик до купца“ и представила 

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

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

микро и мала предузећа. 

На 75. APTLD скупу који је одржан у Дубаију, Уједињени Арапски Емирати, руководилац 

Сектора за опште и правне послове је учестовао у панелу под називом: National Cyber Law 

and TLDs: the Bouy of the Deadweight? Erhan Karabardak из auDA, а у оквиру код су такође 

говорили и Brent Carey, .NZ, Raedene McGary, CentralNic, Mikhail Anisimov, .RU и Hiro Hotta, 

.JPRS. Панелиста из РНИДС-а је говорио о правном оквиру успостављеном Законом о 

информационој безбедности и позицији РНИДС-а као регистра у томе. Поред тога, причао 

је и о сарадњи са надлежним органима у вези реактивних мера и достављања 

информација у вези регистрованих домена, који су употребљени за незаконите радње. 

Сарадња са домаћим организацијама и институцијама 

Током четвртог квартала организован је још један састанак Радне групе за унапређење 

положаја ћирилице Министарства културе и информисања. Састанку је присуствовао 

Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и члан радне групе у чијем раду 

активно учествује.  

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs 

У 2019. години сајт Фондације је забележио око 236.027 посета, што је готово на истом 

нивоу као 2018. године, но сајт је посетило више од 209 хиљада посетилаца, што је пораст 

у односу на референтни период од готово 5%. Приметан је скок саобраћаја који долази 

са друштвених мрежа Фондације за готово 60%. Графикон у наставку показује 

најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у 2019. години. 
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Занимљиво је да су поред насловне, три најпосећеније странице на сајту биле на 

енглеском језику – енглеска верзија Whois има удео од готово 7% посета и друга је 

најпосећенија страница сајта, док српска верзија има удео око 1% од 330.000 прегледа 

свих страница на сајту. 

Сајт домен.срб / domen.rs 

Током 2019. године, сајт домен.срб / domen.rs је забележио 146.731 посета, а посетило га 

је нешто мање од 128,5 хиљада посетилаца. Поред насловне, највише посета забележиле 

су страница за претрагу расположивих назива домена (готово 30% укупног саобраћаја). 

У односу на претходну годину, приметан је пораст саобраћаја од органских претрага, али 

и саобраћаја који долази са друштвених мрежа. 

Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка 

сајту. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 тотал

Саобраћај на рнидс.срб

Друштвене мреже

Органска претрага

Директан саобраћај

Реферални саобраћај 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2019. године 17/31 

 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима 

Током 2019. године имали смо укупно 785 објава у свим врстама медија. У првом 

кварталу је забележена укупно 441 објава, у другом 152, у трећем 64, а у четвртом 

кварталу укупно 128 објава. 

Најчешћи аутор текстова који су објављивани у медијима био је Жарко Кецић, а током 

године се као аутори појављивао и Предраг Милићевић. У серији емисија о сајбер 

безбедности на Радио Београду 1, учествовали су Жарко Кецић, Јован Шикања, Мирко 

Мирковић, Дијана Милутиновић и Марко Чавић. 

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

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

на Радио Београду 1 (Ухвати дан), а Предраг Милићевић у емисији „Таласање – Шетња“, 

на истој радио-станици. У специјалној емисији о ћирилици на ТВ РТС 2, учествовао је 

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

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

интервју о историјату интернета код нас. 
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Током 2019. године РНИДС се појавио у 152 различита медија – 21 штампаних, 15 

телевизијских, 5 радио-станица и 111 интернет портала. У штампаним медијима 

забележено је укупно 88 објава, у телевизијским емисијама 53 прилога, у радијским 

емисијама 49 прилога, а на интернет порталима укупно 595 објава.  

У поређењу са претходном годином, бележи се пад присутности на ТВ-у за 29,33%, у 

штампи за 26,05% и на интернету за 14,76 %, док се на радију бележи раст од 88,46%.  
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Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

Током 2019. године обављани су редовни правни, кадровски и општи послови. Током 

године је било неколико кадровских промена, у практично сваком од сектора, а један 

колега је отишао у старосну пензију. 

Рачуноводство и ревизија 

Током јануара спроведен је попис имовине и обавеза РНИДС-а са стањем на дан 31. 12. 

2018.г. Пописне комисије су завршиле свој посао у дефинисаним роковима, а пописне 

листе су усвојене на 318. седници УО од 29. 01. 2019.г. Крајем фебруара, у законском року, 

извршена је припрема и предаја АПР-у годишњих финансијских извештаја за статистичке 

потребе.  

Финансијски извештаји за 2018.г. су усвојени од стране Управног одбора на 330. седници, 

која је одржана 26. 06. 2019.г. Одмах након тога је извршена и предаја Агенцији за 

привредне регистре, као и подношење Пореске пријаве за порез на добит. Симултано је 

тим независног ревизора издао и Коначно мишљење (уз напомену да је предревизија 

обављена крајем фебруара и почетком марта 2019. године), односно коначни Извештај о 

спроведеној ревизији финансијских извештаја РНИДС-а за 2018.г. Резиме мишљења и 

Извештаја који је послат на УО јесте да финансијски извештаји приказују истинито и 

објективно по свим материјално значајним питањима финансијски положај РНИДС-а на 

дан 31. 12. 2018.г, као и резултате пословања Фондације за годину која се завршава на 

тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. Овај 

Извештај је усвојен на редовној седници Конференције суоснивача одржаној 21. 12. 2019. 

године. 

Током другог квартала 2019. године донета је Одлука о изменама и допунама 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, којим је измењен 

корисни век трајања мобилних телефона са четири на две године и додат је став којим 

се дефинише да ће директор РНИДС-а, за средства која су отписана, посебним актом 

уредити процедуру за њихово отуђење, што је потом и урађено.  

Због истека уговорене обавезе са финансијском ревизорском кућом, у другом кварталу 

је објављен нови јавни позив и реизабрана је ревизорска кућа Станишић аудит, на период 

од 3 године. 

У четвртом кварталу је одржан иницијални састанак са Интерним ревизором, те је 

договорено да се са радом почне ипак почетком првог квартала наредне године. 

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

У 2019. годину унапређен је софтвер за подршку пословања у канцеларији. Сви рачунари 

које користе запослени у канцеларији су додатно заштићени софтвером за шифровање, 

као и новим антивирус софтвером. Такође, сви нови мобилни уређаји имају активирано 

хардверско шифровање података који се налазе на њима. 

У складу са планом обновљени су сви SSL сертификати који се користе на веб 

презентацијама РНИДС. 

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 2019. години Управни одбор је имао 24 седнице.  

Подршка Конференцији суоснивача  

У периоду који је предмет овог извештаја, одржане су две редовне, три изборне и једна 

ванредна седница Конференције 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. 

Сарадња с домаћим организацијама и институцијама 

Током 2019. године представници РНИДС-а имали су значајну улогу у припреми и учешћу 

у мултинационалној вежби „CyberTesla2019“, коју организује Војска РС уз подршку 

Националне гарде Охаја. Тема вежбе је одбрана ИКТ система са циљем унапређења 

оперативних способности за реаговање у случају инцидента.  

Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ услуге, био је члан тима за припрему вежбе и 

израду сценарија, а Милош Милосављевић, водећи ИКТ инжењер, учествовао је као члан 

тима за одбрану критичне инфраструктуре од сајбер напада. Општа оцена свих учесника 

и представника Националне гарде Охаја је да је ово била најкомплекснија вежба ове 

врсте у региону и да је била одлично реализована. 
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Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

Запослени канцеларије су учествовали у активностима организација ICANN, CENTR, 

RIPE, DNS-OARC и APTLD, као и у неколико радних група ICANN-а, и то: 

 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. 

 В.д. директора и руководилац Сектора општих и правних послова је, у својству 

члана, учествовао у раду радне групе ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”)  

 Руководилац Сектора за ИКТ учествовао је у раду SSR2 тима за проверу 

безбедности, отпорности и стабилности ICANN-ових система, правила и 

процедура који се односе на јединствене интернет идентификаторе. 

Службена путовања у 2019. години 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

24 - 25. 01. 2019. 
CENTR Legal & Regulatory 58th 

workshop 
Париз Дејан Ђукић 

03 - 07. 02. 2019. LATIN Generation Panel (F2F) Брисел Мирјана Тасић 

06 - 07. 02. 2019. 28th CENTR Marketing workshop Копенхаген Предраг Милићевић 

20. 02. 2019. 
46th CENTR Administrative 

workshop 
Берн Бојана Живковић 

20 - 21. 02. 2019. APTLD75 Дубаи Дејан Ђукић 

09 - 14. 03. 2019. 64th ICANN Meeting Кобе Владимир Манић 

09 - 14. 03. 2019. 64th ICANN Meeting Кобе Жарко Кецић 

09 - 14. 03. 2019. 64th ICANN Meeting Кобе Иван Минић 

21 - 22. 03. 2019. 

61st CENTR General 

Assembly/2019 Annual General 

Meeting 

Бордо Владимир Манић 

07. 04. 2019. 25TH ANNIVERSARY OF .RU Москва Горан Миланковић 

08. 04. 2019. Russian 9th IGF Москва Горан Миланковић 

08. 04. 2019. Russian 9th IGF Москва Снежана Божић 

25. 04. 2019. 2nd CENTR Academy Брисел Дијана Милутиновић 

07 - 08. 05. 2019. SEEDIG 2019 Букурешт Дијана Милутиновић 

20 - 24. 05. 2019. 78th RIPE Meeting Рејкјавик Жарко Кецић 

27 - 29. 05. 2019. CENTR Jamboree 2019 

 

 

Амстердам 

Бојана Живковић 

Александар 

Костадиновић 

Милош 

Милосављевић 

https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Latin+GP
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ACCCCNSO/ccNSO+Review+Working+Party
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
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Владимир Манић 

Предраг Милићевић 

Дејан Ђукић 

03 - 05. 06. 2019. 

3rd Global Conference of the 

Internet & Jurisdiction Policy 

Network  

 

Берлин Дејан Ђукић 

24 - 27. 06. 2019. 65th ICANN Meeting Маракеш Жарко Кецић 

05 - 06. 09. 2019. APTLD76 
Искандар 

Путери 
Горан Миланковић 

10 - 11. 09. 2019. TLDCON 2019 Вилњус Горан Миланковић 

11. 09. 2019. 
COMPACT Project  - Budapest 

Symposium 
Будимпешта Дејан Ђукић 

19 - 20. 09. 2019. 
48th CENTR Administrative 

workshop 
Осло Бојана Живковић 

24 - 25. 09. 2019. 
60th CENTR Legal & Regulatory 

workshop 
Сплит Дејан Ђукић 

10. 10. 2019. 
Armenian Internet Governance 

Forum 

Јереван, 

Јерменија 
Дејан Ђукић 

11 - 12. 10. 2019. EE DNS FORUM 2019 
Јереван, 

Јерменија 
Дејан Ђукић 

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

Холандија 

Милош 

Милосављевић 

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

Холандија 
Жарко Кецић 

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

Холандија 
Жарко Кецић 

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

Оксфорд, 

Велика 

Британија 

Дијана Милутиновић 

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

Оксфорд, 

Велика 

Британија 

Предраг Милићевић 

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

Оксфорд, 

Велика 

Британија 

Милоје Секулић 

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

Шведска 

Александар 

Костадиновић 

02 - 08. 11. 2019. 66th ICANN Meeting Монтреал, 

Канада 

Мирјана Тасић 

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

Канада 
Жарко Кецић 

25 – 29. 11. 2019. 14th IGF 2019 
Берлин, 

Немачка 
Дејан Ђукић 

05. 12. 2019. F2F (SSSG) CENTR 
Беч, 

Аустрија 
Жарко Кецић 
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Финансије 

Година је почела са применом Финансијског плана који је усвојен на седници УО од 25.12. 

2018.г, па је уместо дотадашњег ажурирања, уследило спајање апликације „Проток 

новца“ и „Електронски деловодник“, чиме је унапређено несметано праћење реализације 

буџетских позиција. 

Током 2019. године три пута је, по одлукама УО, извршена куповина ХоВ и то на аукцији 

одржаној 27. 02. 2019.г. купљене су петогодишње ХоВ; на аукцији одржаној 12. 03. 2019.г. 

купљене су трогодишње ХоВ и на аукцији одржаној 20. 06. 2019.г. купљене су 

петогодишње ХоВ. Овим је настављена политика што сигурнијих пласмана слободних 

финансијских средстава Фондације, што нарочито долази до изражаја имајући у виду 

минималне каматне стопе пословних банака за орочене депозите. 

У 2019. години није било потребе за ребалансом Финансијског плана. Вршена су само два 

трансфера у четвртом кварталу. 

На банкарском тржишту је настављен тренд стагнације каматних стопа. Као и у случају 

ранијих година, код банака са којима сарађује РНИДС, дошло је до нетипичне ситуација 

тако да 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. У току другог и четвртог квартала доспеле су камате за другу и прву 

годину, по основу улагања у трогодишње и седмогодишње државне хартије од вредности 

2017. и 2018. године. Такође су у току другог квартала у једној банци реорочена средства 

на 6 месеци. 

Финансијски извештаји 

У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 2019. годину 

и стање на дан 31. 12. 2019.г. и одговарајуће стопе раста. Ови показатељи су приказани 

на бази финансијских извештаја за статистичке потребе за 2019. годину. 

 

  .000 РСД 
2018. 

или 31. 12. 2018. 

2019. 

или 31. 12. 2019. 
% 

Пословни приходи 120.196 128.727 107.1% 

Пословна добит 18.188 7.736 42.5% 

Нето резултат 15.881 6.087 38.3% 

Актива 180.654 189.157 104.7% 

Капитал 104.584 110.671 105.8% 
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  .000 РСД 
2018. 

или 31. 12. 2018. 

2019. 

или 31. 12. 2019. 
% 

Нето дуг -34.741 -17.249 49.7% 

Нето обртни фонд 19.588 -12.158 -81.7% 

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

континуираног раста пословних прихода од 7,1%, уз раст пословних расхода (укупно 

укључујући и амортизацију) од 18,6%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од 11,7%. 

Најзначајнија промена од почетка године јесте смањење нето обртног фонда, који је 

постао негативан, али се то догодило због значајних улагања у државне хартије од 

вредности, које се воде ванбилансно, што на дуги рок говори о стабилној солвентности 

Фондације, уз напомену да је дошло до његове стабилизације.  

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

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

свега, сигурне хартије од вредности. 

Показатељ 31. 12. 2017. 31. 12. 2018. 31. 12. 2019. 

Ликвидност 1. степена 0,34 0,46 0,22 

Ликвидност 2. степена 0,98 1,18 0,74 

Ликвидност 3. степена 1,02 1,26 0,80 

Реч је о резултатима који говоре о значајном степену ликвидности РНИДС-а, иако су 

показатељи нижи у односу на оне са краја 2018.г. и 2017.г, имајући у виду структуру 

активе и пасиве Фондације. Ликвидност није умањена у односу на рекордни ниво са краја 

2018. године, имајући у виду да је дошло до преусмеравања слободних новчаних 

средстава са готовине у дугорочне хартије од вредносни, такође високе ликвидности на 

врло кратак рок, али знатно више сигурности.  

Реализација финансијског плана 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

A Укупно приливи 157.346.100 158.135.749 -789.649 100,50% 

1 Приливи 157.346.100 158.135.749 -789.649 100,50% 

1.1 Аванси за 

регистрацију 

домена 

153.685.900 155.528.454 -1.842.554 101,20% 

1.2 Провера 

оспособљености 

48.000 48.000 0 100,00% 

1.3 Финансијски 

приливи 

1.400.200 922.998 477.202 65,92% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

1.3.1 Камате на штедњу 680.000 559.132 120.868 82,23% 

1.3.2 Принос од ХоВ 370.200 363.866 6.334 98,29% 

1.3.3 Позитивне курсне 

разлике 

350.000 0 350.000 0,00% 

1.4 Накнаде 

суоснивача 

1.872.000 1.452.000 420.000 77,56% 

1.4.1 Обнова 1.704.000 1.404.000 300.000 82,39% 

1.4.2 Нови суоснивачи 168.000 48.000 120.000 28,57% 

1.5 Остали приливи 340.000 184.297 155.703 54,20% 

1.6 CERT 0 0 0 0 

B Укупно одливи 200.005.924 144.629.889 55.376.035 72,31% 

2 Развој регистра и 

тржишта домена 

63.310.600 33.972.306 29.338.294 53,66% 

2.1 Развој система за 

регистрацију и 

доступност домена 

42.563.560 21.770.190 20.793.370 51,15% 

2.1.1 Инфраструктура 25.437.150 12.524.300 12.912.850 49,24% 

2.1.2 Систем за 

регистрацију 

домена 

3.182.000 2.450.911 731.089 77,02% 

2.1.3 Систем за 

разрешење DNS 

упита 

2.287.760 1.727.605 560.155 75,52% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 7.063.850 790.226 6.273.624 11,19% 

2.1.5 Хостинг услуге 376.800 323.690 53.110 85,91% 

2.1.6 Софтверске 

лиценце 

4.216.000 3.953.457 262.543 93,77% 

2.2 Развој и примена 

правила за 

регистрацију 

домена 

1.306.640 1.008.880 297.760 77,21% 

2.2.1 Доприноси у вези 

са правом на 

управљање 

делегираним 

доменима - ICANN 

864.000 836.000 28.000 96,76% 

2.2.2 Рад комисије за 

решавање спорова 

152.640 12.658 139.982 8,29% 

2.2.3 Унапређивање 

правила за 

решавање спорова 

0 0 0 0 

2.2.4 Усклађивање са 

регулативом о 

личним подацима 

240.000 160.222 79.778 66,76% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

2.2.5 Остало 50.000 0 50.000 0 

2.3 Развој тржишта 13.875.200 6.407.705 7.467.495 46,18% 

2.3.1 Сарадња са 

овлашћеним 

регистрима 

1.644.000 920.461 723.539 55,99% 

2.3.2 Спровођење 

едукативно 

промотивних 

активности 

3.600.000 1.436.775 2.163.225 39,91% 

2.3.3 Промотивни 

материјали (BTL) 

1.460.000 1.459.648 352 99,98% 

2.3.4 Спољни сарадници 

- маркетинг 

964.000 103.440 860.560 10,73% 

2.3.5 Унапређење 

интернет присуства 

0 0 0 0 

2.3.6 Спровођење 

истраживања о 

тржишту домена 

1.400.000 606.278 793.722 43,31% 

2.3.7 Односи са 

медијима 

300.000 202.315 97.685 67,44% 

2.3.8 Спољни сарадници 

- односи са 

јавношћу 

2.947.200 1.526.004 1.421.196 51,78% 

2.3.9 Одржавање 

интернет сајтова и 

друштвених 

профила 

0 0 0 0 

2.3.10 Офлајн едукација 1.560.000 152.785 1.407.215 9,79% 

2.4 Домаћа и 

међународна 

размена најбоље 

праксе 

5.565.200 4.785.531 779.670 85,99% 

2.4.1 Службена 

путовања 

запослених 

4.866.000 4.204.063 661.937 86,40% 

2.4.2 Организација 

међународних 

радионица 

0 0 0 0 

2.4.3 Чланарине у 

међународним 

удружењима 

699.200 581.468 117.732 83,16% 

3 Пословна 

изврсност и рад 

Канцеларије 

90.350.746 78.489.670 11.861.076 86,87% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

3.1 Ефективно и 

ефикасно 

пословање 

7.329.500 5.379.164 1.950.336 73,39% 

3.1.1 Увођење 

стандарда у 

пословање и 

управљање 

пословањем 

2.601.600 870.154 1.731.446 33,45% 

3.1.2 Професионалне 

услуге 

4.547.900 4.509.010 38.890 99,14% 

3.1.3 Стабилност 

пословања и 

управљање 

ризицима 

180.000 0 180.000 0,00% 

3.2 Запослени 45.972.176 41.377.735 4.594.441 90,01% 

3.2.1 Зараде запослених 41.328.626 38.829.419 2.499.207 93,95% 

3.2.2 Превоз запослених 421.590 373.750 47.840 88,65% 

3.2.3 Друга давања 

запосленима у 

складу са 

уговорима о раду 

598.000 418.976 179.024 70,06% 

3.2.4 Развој кадрова 3.623.960 1.755.590 1.868.370 48,44% 

3.3 Режијски, 

комунални, 

административни и 

порески одливи 

33.759.070 29.562.439 4.196.631 87,57% 

3.3.1 Комуналије 2.235.440 1.769.461 465.979 79,15% 

3.3.2 Комуникације 1.036.800 899.829 136.971 86,79% 

3.3.3 Одржавање 

опреме и 

просторија 

1.059.330 1.058.895 435 99,96% 

3.3.4 Репрезентација 624.000 612.659 11.341 98,18% 

3.3.5 Административни и 

логистички издаци 

1.378.000 1.199.164 178.836 87,02% 

3.3.6 Осигурање 745.500 227.699 517.801 30,54% 

3.3.7 Финансијско-

порески одливи 

26.680.000 23.794.733 2.885.267 89,19% 

3.4 Набавка основних 

средстава за 

канцеларију 

3.290.000 2.170.333 1.119.667 65,97% 

3.4.1 Рачунарска опрема 2.642.000 1.645.180 996.820 62,27% 

3.4.2 Канцеларијска 

опрема 

648.000 525.153 122.847 81,04% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

4 Организациони 

развој Фондације 

29.768.078 22.094.844 7.673.234 74,22% 

4.1 Обезбеђење 

јавности рада и 

високог нивоа 

одговорности 

1.447.200 761.854 685.346 52,64% 

4.1.1 Корпоративни 

материјали 

612.000 201.420 410.580 32,91% 

4.1.2 Корпоративни сајт 835.200 560.434 274.766 67,10% 

4.2 Рад Управног 

одбора 

13.290.652 12.142.350 1.148.302 91,36% 

4.2.1 Накнаде за рад 

чланова 

11.314.152 11.195.010 119.142 98,95% 

4.2.2 Техничка подршка 

за рад УО 

334.000 221.957 112.043 66,45% 

4.2.3 Спољни сарадници 

и консултанти УО 

400.000 389.216 10.784 97,30% 

4.2.4 Радне групе УО 1.192.500 316.456 876.044 26,54% 

4.2.5 Трошкови превоза  50.000 19.711 30.289 39,42% 

4.3 Рад Конференције 

суоснивача 

6.041.100 5.413.066 628.034 89,60% 

4.3.1 Накнаде за рад 

председника и 

заменика 

председника 

2.680.400 2.648.247 32.153 98,80% 

4.3.2 Одржавање 

седница 

Конференције 

2.963.200 2.764.820 198.380 93,31% 

4.3.3 Радне групе 

Конференције 

суоснивача 

397.500 0 397.500 0,00% 

4.4 Рад осталих тела 

Фондације 

2.593.550 2.463.900 129.650 95,00% 

4.4.1 Статутарна 

комисија 

2.479.550 2.463.900 15.650 99,37% 

4.4.2 Интерна ревизија 114.000 0 114.000 0 

4.5 Међународна 

сарадња 

3.697.076 1.032.815 2.664.261 27,94% 

4.5.1 Службена 

путовања 

3.597.076 1.032.815 2.564.261 28,71% 

4.5.2 Сарадња са другим 

Регистрима 

100.000 0 100.000 0 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

4.6 Техничка подршка 

за рад тела 

Фондације 

2.698.500 305.826 2.392.674 11,33% 

4.6.1 Репрезентација 100.000 100.000 0 100,00% 

4.6.2 Стручна помоћ у 

раду тела  

Фондације 

50.000 0 50.000 0,00% 

4.6.3 Е - услуге за 

потребе 

конференције 

2.196.000 41.743 2.154.257 1,90% 

4.6.4 Трошкови 

организације 

скупова 

100.000 0 100.000 0 

4.6.5 Осигурање за 

путовања 

52.500 898 51.602 1,71% 

4.6.6 Остали трошкови 200.000 138.218 61.782 69,11% 

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 

15.591.500 10.073.069 5.518.431 64,61% 

5.1 Пружање подршке 

државним 

институцијама у 

доношењу и 

спровођењу ИКТ 

политика 

200.000 0 200.000 0,00% 

5.2 Едукација стручне и 

шире јавности у 

области Интернета 

2.600.000 1.472.522 1.127.479 56,64% 

5.2.1 Сарадња са 

факултетима 

1.100.000 1.096.256 3.744 99,66% 

5.2.2 Израда 

едукативних 

садржаја 

1.500.000 376.265 1.123.735 25,08% 

5.3 Пружање подршке 

интернет заједници 

12.791.500 8.600.548 4.190.952 67,24% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

5.3.1 Пружање подршке 

развоју садржаја  

4.626.500 1.439.081 3.187.419 31,11% 

5.3.2 Спонзорства и 

донације 

2.325.000 2.323.054 1.946 99,92% 

5.3.3 Организовање 

скупова 

5.060.000 4.060.214 999.786 80,24% 

5.3.5 РСНОГ 780.000 778.199 1.801 99,77% 

6 ЦЕРТ 0 0 0 0 

9 Резерва 985.000 0 985.000 0 

9.1 Резерва УО 185.000 0 185.000 0,00% 

9.2 Резерве директора 800.000 0 800.000 0,00% 

9.2.2 Резерва за групу 2 300.000 0 300.000 0,00% 

9.2.3 Резерва за групу 3 200.000 0 200.000 0,00% 

9.2.4 Резерва за групу 4 200.000 0 200.000 0,00% 

9.2.5 Резерва за групу 5 100.000 0 100.000 0,00% 

 

Финансијски извештај за статистичке потребе за 2019. годину је прилог овог документа. 

Набавке 

Током овог периода расписани су следећи јавни позиви и конкурси: 

 Јавни позив за подношење понуда за набавку Microsoft лиценци 

 Јавни позив за избор финансијског ревизора за 2019.г, 2020.г. и 2021.г. 

 Јавни позив за подношење понуда за набавку телекомуникационе опреме 

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

набавке и сл), извршено је и следеће: 

 За потребе Конференције ДИДС ангажоване су професионалне услуге стручњака 

за креирање концепта и садржаја скупова, креације визуелних решења, 

фотографисања, снимања, пружања аудио-визуелних услуга, техничке подршке, 

стручњака за сарадњу са медијима, као и стручњака за организацију догађаја. Уз 

то је потребно додати и услуге продукције више врста штампаних материјала, 

угоститељско-хотелске услуге и остале логистичке услуге, неопходне за 

функционисање самог скупа. 

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

учествовао (Ћирилица на поклон, На клик до купца, Право и интернет, Округли сто 

„Систем назива интернет домена у Србији“  у Нишу и Крагујевцу, Едукација у 

Крушевцу, Стручни скуп „Интернет дијалог“, Предавање у Бањи Врујци, Предавање 

у оквиру Societe Generale радионице у Јагодини, Предавање у оквиру mts 

радионица за мале предузетнике у Београду и Новом Саду, ОРштиљ на Ади 

Сафари, Округли сто о регистрација жига и назива домена одржан у Новом Саду, 
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Панел-дискусија „Дигитално бојно поље“, Предавање у Нишу, Пета RSNOG 

конференција, ОРштиљ у Догми), ангажоване су услуге типичне за овакве скупове: 

организација, закуп сала, аудио и видео записи, кетеринг и слично. 

 Спонзорисани су скупови Е-трговина на Палићу и SEEDIG 2019 у Букурешту, као и 

скуп „Developers’ mDay“. 

 Продужена је подршка за две апликације које се користе у систему РНИДС, и то 

једна за прављење резервних копија Veeam, а друга за надзор целокупног 

система PRTG. 

 Набавка два нова мобилна телефона за запослене. 

 Софтвер за шифровање дискова. 

 2 сертификата за сервере. 

 Обновљене лиценце за софтвер за креирање и едитовање .pdf фајлова. 

 Истраживање тржишта. 

 Набавка BTL материјала.  

 Због настале потребе вршене су набавке, односно, коришћене су услуге агенције 

за селекцију и регрутацију, као и адвокатске, нотарске и преводилачке услуге. 

 Набављен је ситан инвентар – мишеви, тастатуре, екстерни дискови, итд. 

 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

март 2020. године       в.д. директора РНИДС-а 


