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Увод 

Сажетак 

У наставку су наведене значајне активности и пројекти, чија је реализација обележила 

први квартал 2021. године. 

У погледу унапређења инфраструктуре, по испоруци набављене хардверске опреме 

започета је инсталација и постепено пребацивање сервиса на нову опрему у дата 

центрима, које ће бити спроведено у складу са планом и без прекида у раду сервиса. 

Нови хардвер, осим замене застареле опреме, обезбеђује и проширење капацитета, 

омогућава бржу комуникацију и обављање трансакција и подиже безбедност 

целокупног система. 

Обе инстанце WHOIS сервиса, стандардни WHOIS на порту 43 и WHOIS веб-сервис, 

унапређене су. Додата су поља за датум потврде (верификације) података о домену и 

да ли је назив домена DNSSEC потписан, као и детаљније информације о свим активним 

статусима домена са линковима ка веб-страници са детаљним описима статуса. 

Када говоримо о правилима регистрације, донети су нови Административно-технички 

услови о раду ОР-ова. Најзначајније измене везане су за повећање безбедности 

система ОР-ова који комуницирају са системом за регистрацију назива домена РНИДС-

а, а све у циљу усклађивања са захтевима из Закона о информационој безбедности 

Србије и одговарајућим подзаконским актима. Започете су активности на припреми 

примене овог акта, која почиње шест месеци након његовог доношења.  

На плану сарадње са овлашћеним регистрима, организован је онлајн семинар на тему 

Закона о заштити података о личности и ГДПР-а.   

Као и сваке године, први квартал је увек најсадржајнији по питању скупова у 

организацији РНИДС-а. Тако је било и ове године, упркос пандемијским условима, па је 

27. јануара одржан онлајн догађај поводом почетка регистрације назива .срб домена. 

Тим поводом корисницима интернета је поклоњено још једно ћириличко писмо – Орто 

РНИДС.  

Први пут од 2010. године, откако РНИДС организује ДИДС (Дан интернет домена 

Србије), ова конференција је одржана онлајн. Регистровани посетиоци су конференцију 

пратили уживо на сајту dids.rs, а конференција је емитована и на РНИДС-овој Фејсбук 

страници и Јутјуб каналу. Слоган „Слуга. Господар. Интернет.” у три речи је описао њену 

централну тему - улогу интернета у нашим животима и пословању у протеклих годину 

дана, а конференција је окупила више од 17 учесника и врсних стручњака из земље и 

иностранства. Другог дана конференције ДИДС 2021 Digital одржан је Регионални TLD 

форум.  

Од фебруара у електронске сандучиће почетком сваког месеца представницима 

овлашћених регистара, члановима Конференције суоснивача РНИДС-а, члановима 

Управног одбора и свима који су изразили жељу да прате РНИДС-ове активности стижу 

Доменске вести. Реч је о њузлетеру који заинтересовану јавност извештава о 
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активностима Фондације, о вестима важним за пословање наших партнера, у којем 

дистрибуирамо садржаје које континуирано приређујемо, најављујемо предстојеће 

пројекте. Садржај сваког њузлетера посебно се бира да би била у складу са 

интересовањима публике.   

У погледу међународне сарадње запослени су редовно учествовали у активностима 

радних група и радионица у којим су чланови, а за које је већ увелико постало 

уобичајено да се одржавају онлајн. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током првог квартала 2021. године: 

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

■ Укупан прилив у кварталу износи 50.606.319 динара са ПДВ-ом. 

■ Укупан прилив од аванса за домене износи 49.208.730 динара са ПДВ-ом. 

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

динарима, износи 166.029.472 динара.  

На крају првог квартала 2021. године: 

Укупан број регистрованих назива домена је: 119.083 .rs и 2.420 .срб.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У првом кварталу 2021. године кључни сервиси РНИДС-а (DNS и систем за регистрацију 

назива домена) били су доступни током целог периода и није било прекида нити 

проблема у њиховом раду. 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

Започета је инсталација и постепено пребацивање сервиса на нову опрему у дата 

центрима. Процес се обавља у складу са планом и биће окончан без прекида у раду 

сервиса. Нови хардвер, осим замене застареле опреме, обезбеђује и проширење 

капацитета, омогућава бржу комуникацију и обављање трансакција и подиже 

безбедност целокупног система. 

Обе инстанце WHOIS сервиса, стандардни WHOIS на порту 43 и WHOIS веб-сервис, 

унапређени су. Додата су поља за датум потврде (верификације) података о домену и 

да ли је назив домена DNSSEC потписан, као и детаљније информације о свим активним 

статусима домена са линковима ка веб-страници са детаљним описима статуса. 

Инсталирана је нова инстанца система за регистрацију назива домена. Ново окружење 

је у фази тестирања, након чега ће бити пребачено/премештено у продукцију и 

стављено на располагање овлашћеним регистрима.  

Развој и примена правила за регистрацију 

Усвојени су нови Административно-технички услови о раду ОР-ова. Најзначајније 

измене су везане за повећање безбедности система ОР-ова који комуницирају са 

системом за регистрацију назива домена РНИДС-а. Успостављени су минимални 

захтеви у складу са Законом о информационој безбедности Србије и одговарајућим 

подзаконским актима. Почетак примене овог акта одређен је за шест месеци од 

доношења, како би ОР-ови могли да се благовремено припреме и обаве потребна 

усклађивања. 
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Решавање спорова у вези са називом домена 

У овом кварталу је покренут један спор за назив домена: gsuite.rs. 

Стање тржишта домена 

Први квартал 2021. године је завршен са 119.083 регистрованих .rs назива домена, што 

је раст од 8,30% у односу на први квартал 2020. године. Број регистрованих .срб назива 

домена на крају првог квартала 2021. је 2.420. 

Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели: 

 

доменски 

простор 

јануар 2021. фебруар 2021. март 2021. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.735 986 1.787 768 1.991 1.071 

.co.rs 86 80 97 72 100 144 

.org.rs 17 23 24 17 29 33 

.in.rs 50 39 56 43 57 53 

.edu.rs 27 19 19 13 33 24 

укупно .rs 1.915 1.147 1.983 913 2.210 1.325 

.срб 10 17 9 13 24 23 

.пр.срб 2 0 0 1 0 6 

.орг.срб 0 1 1 1 1 3 

.од.срб 0 1 0 0 0 0 

.обр.срб 0 0 0 0 0 1 

укупно .срб 12 19 10 15 25 33 

 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена у складу с методологијом CENTR-a за први квартал 2021. и 2020. године. 

.rs I квартал 2021. I квартал 2020. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/број на почетку 

периода 

96,90% 96,36% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода/број на почетку 

периода 
5,19% 4,62% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода/број на 

почетку периода 
2,87% 3,20% 
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.срб I квартал 2021. I квартал 2020. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/број на почетку 

периода 

96,44% 96,02% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода/број на почетку 

периода 
1,90% 1,68% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода/број на 

почетку периода 
2,71% 3,43% 

 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Током првог квартала 2021. године реализацију дигиталних маркетиншких кампања 

које суфинансира РНИДС отпочеле су компаније „Адриахост“, „Беотел нет“ и „Јунајтед 

интернет“.  

Маркетиншким одељењима ОР-ова су крајем сваког месеца достављани њузлетери 

који садрже различита обавештења о РНИДС-овим активностима, позиве на догађаје 

које организује РНИДС (ДИДС, Ћирилица у дигиталном свету) и догађаје намењене ОР-

овима, нове садржаје на сајтовима домен.срб и рнидс.срб, као и вести из релевантних 

организација (ICANN, CENTR) и света домена. Уз њузлетер достављана је и ранг-листа 

ОР-ова. 

За колеге из овлашћених регистара 24. фебруара организован је онлајн семинар на 

тему Закона о заштити података о личности и ГДПР-a, који је одржао адвокат Драган 

Милић. Садржај семинара и предавача колеге су, по реализацији скупа, оцениле 

просечном оценом 4,8. 

Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Oнлајн догађај „Ћирилица у дигиталном свету“: Представљање новог писма 

Орто РНИДС  

Фондација РНИДС обележила je 27. јануара девет година од почетка регистрације 

назива .срб домена. Тим поводом је корисницима интернета поклонила још једно 

ћириличко писмо – Орто РНИДС. Ово је друго по реду ћириличко писмо чију је израду 

омогућио РНИДС, а креирано је у сарадњи са организацијом „Типометар“. Орто РНИДС 

је сансерифно типографско писмо хуманистичког типа. Изведено је у усправном и 
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курзивном облику, у две тежине. Креирано је са идејом да се облици слова добро 

прилагоде приказу на екрану. 

Пренос онлајн догађаја реализован је на платформама Јутјуб и Фејсбук. На скупу је 

говорила ауторка фонтова Ана Продановић, а предавање на тему језичке културе и 

употребе српског језика на интернету одржала је др Светлана Слијепчевић Бјеливук, 

научна сарадница на Институту за српски језик САНУ. 

Скуп је завршен панел дискусијом коју је модерирао Зоран Станојевић, уредник 

Интернет портала РТС-а, а његови саговорници су разматрали положај ћирилице у 

дигиталном свету. Панелисти су били: Игор Адамовић, креативни директор Control 

Creative, Владимир Марић, директор програмерске фирме Мрежни системи, Петар 

Словић, директор за иновације, Quantox Technology, и Јован Турањанин, аутор софтвера 

за пресловљавање Ћирилизатор. 

Снимак скупа Ћирилица у дигиталном свету доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а. 

Током преноса и прва 24 сата од емитовања само на платформи Јутјуб скуп је пратило 

више од 420 гледалаца. 

Први онлајн ДИДС – „ДИДС 2021 Digital“ реализован 17. марта  

Први пут од 2010. године, откако РНИДС организује ДИДС (Дан интернет домена 

Србије), ова конференција је одржана онлајн. Регистровани посетиоци су конференцију 

пратили уживо на сајту dids.rs, а конференција је емитована и на РНИДС-овој Фејсбук 

страници и Јутјуб каналу. Слоган „Слуга. Господар. Интернет.” у три речи је описао њену 

централну тему - улогу интернета у нашим животима и пословању у протеклих годину 

дана, а конференција је окупила више од 17 учесника и врсних стручњака из земље и 

иностранства. Програм конференције доступан је на сајту конференције. 

Програм овогодишњег ДИДС-а састојао се од два уводна излагања, три панела и 

четири предавања. Сви предавачи и учесници панел дискусија на ДИДС-у изнели су 

податке о актуелним и очекиваним трендовима, али су поделили и конкретне савете 

како оптимизовати продајне сајтове и унапредити комуникацију са клијентима. Пренос 

уживо само на сајту dids.rs пратило је више од 600 јединствених гледалаца. 

Конференција је у анкети коју су попуњавали онлајн посетиоци добила просечну оцену 

4,6, што је чини једном од најуспешнијих до сада, без обзира на то што је реализована 

без физичког присуства публике. Комплетан снимак конференције доступан је на 

РНИДС-овом Јутјуб каналу.  

Регионални ТLD форум 2021 

Другог дана конференције ДИДС 2021 Digital одржан је Регионални TLD форум. Скуп се 

одржава као пратећи скуп ДИДС-а од 2015. године, а први пут је одржан онлајн. Ове 

године је окупио 23 представникa националних регистара Хрватске, Словеније, Црне 

Горе и Србије. Регионални TLD форум је одржан у форми округлог стола, за којим су 

https://youtu.be/63AITNiE6BQ
https://dids.rs/program/
https://youtube.com/playlist?list=PLOtWtarr_G5cawWj80ipN_fkn2F2am3us
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представници националних регистара размењивали информације и искуства у области 

технике, права и маркетинга. 

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

У првом кварталу дошло је до очекиваног повећања броја посета и посетилаца на сајту 

рнидс.срб јер је коришћен за комуникацију догађаја организованог поводом годишњице 

.срб домена и са сајта су преузимани нови фонтови. Тако је број посета у односу на 

четврти квартал 2020. порастао за готово 36% (47.365) и број посетилаца за 20% 

(32.580), услед чињенице да су станице сајта коришћене као одредишне у кампањама 

на друштвеним мрежама и у медијима. Број органских посета порастао је за 16%, број 

посета од оглашавања 490%, посете са друштвених мрежа 235%, а реферални саобраћај 

за 72%. Последично и баунс рејт је био нешто виши него у прошлом кварталу, око 4,5%, и 

посетиоци су 5% времена мање проводили на сајту. Прегледано је 98.338 страница, 32% 

више него у претходном кварталу, при чему су уобичајено најпосећеније странице 

забележиле највећи број посета и у овом кварталу: странице са WHOIS сервисом, као и 

одредишне странице са којих могу да се преузму фонтови Орто РНИДС и Ареал РНИДС. 

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у првом 

кварталу 2021. године: 

 

Сајт домен.срб/domen.rs 

Уређивање, објављивање и промовисање садржаја на сајту домен.срб представљали 

су значајан део активности у Сектору маркетинга и комуникација, уз нешто мањи број 
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објава и фокусирање активности на два важна догађаја. Током квартала објављено је 

десет ауторских текстова. 

У овом периоду баунс рејт је био нешто мањи од 9%, односно толико посетилаца је 

напуштало сајт пре него што су предузели било какву активност. Просечно трајање 

посете сајту је било нешто мање од два минута, док је просек времена проведеног на 

страници износио 3,31 минут.  

Током квартала је приказано 26.197 страница, страница за регистрацију домена/WHOIS 

претрагу забележила је сличан број посета, а насловна страница сајта 12% посета више 

него у претходном тромесечју. Најчитанији су били текстови Како да лош наслов 

претворите у добар, Колико кошта бесплатна мејл адреса и Social shopping – како избећи 

замке и направити профит.  

Сајт је забележио 18.241 посету и 14.316 посетилаца. Сав садржај је пласиран и 

промовисан путем друштвених мрежа, па је удео посета са мрежа готово непромењен у 

односу на претходни квартал, око 47%, а слична ситуација је и са уделом посета које су 

дошле од органских претрага, које чине око 30% свих посета. 

 

Када се пореди са другим сајтовима који припадају истој категорији (сајт домен.срб 

Гугл аутоматски сврстава у индустријску вертикалу интернет и телеком), домен.срб je и 

у овом кварталу имао добре перформансе – 86% нижи баунс рејт, преко оглашавања 

генерисано је чак 48% више нових посета, док је са претрага дошло 18% посета више од 

просека индустрије.  
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У првом кварталу je забележенo укупно 357 објавa – 29 у штампаним медијима, 313 на 

интернету, 5 телевизијских и 10 радијских објава. Објаве су покривале углавном 

Конференцију ДИДС 2021 (укупно 247 објава и 6 огласа) и скуп поводом девете 

годишњице .срб домена Ћирилица у дигиталном свету (укупно 83 објаве). 
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Број објава у првом кварталу 2021. у односу на четврти квартал 2020. већи је за 246,6%, 

што је уобичајено, јер у овом кварталу имамо два догађаја (Ћирилица и ДИДС) која 

привлаче велику медијску пажњу и узрокују велики број објава. Ове године је и број 

објава у првом кварталу 2021. у односу на први квартал 2020. већи за 10,5%, што је 

последица одржавања ДИДС-а, за разлику од прошле године. 

Медијска анализа показује да је 100 различитих медија писало о РНИДС-у – 14 

штампаних медија, четири телевизијске станице, три радио-станице и 79 интернет 

портала. 

Од ауторских текстова током квартала објављени су текстови Дејана Ђукића Како 

изгледа интернет без језичких баријера у магазину „Недељник“ и Предрага Милићевића 

Ауто закључавате. А назив домена? у часопису „Дигитализација и сајбер сигурност“. 

Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

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

послови.  

У складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности и обавезама ствараоца и 

имаоца архивске грађе и документарног материјала, у току првог квартала 2021. Сектор 

општих послова је извршио усклађивање Листе категорија архивске грађе и 

документарног материјала са роковима чувања са Државним архивом Србије, чије 

усвајање се очекује на првом следећем рочишту надлежне службе архива. Такође, 

извршено је пописивање и класификовање документације и израђена је архивска 

књига за претходни период која је предата у законски предвиђеном року. 

Интензивно је рађено на усклађивању процедура са захтевима стандарда ISO 27001. 
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Интерни ИКТ сервиси 

У периоду првог квартала 2021. године у канцеларији је инсталиран систем за аудио и 

видео конференције. Систем омогућава повезивање са рачунаром и другим екстерним 

уређајима, што омогућава интеграцију са платформама за онлајн колаборацију и/или за 

снимање састанака, вебинара или других скупова који се организују у просторијама 

РНИДС-а.  

Започет је процес имплементације система за управљање документима (DMS) са 

циљем унапређења ефикасности рада и повећања безбедности информација.  

Унапређен је систем за израду резервних копија података који се налазе на системима 

у канцеларији, а након инсталације нове ИКТ опреме у дата центрима, део опреме ће 

бити искоришћен за повећање рачунарских капацитета у канцеларији, пре свега за 

подршку DMS систему, када буде био пуштен у продукцију.  

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  

У овом кварталу је одржана једна изборна и једна ванредна седница Конференције 

суоснивача. На крају квартала РНИДС је имао 150 суоснивача.  

Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

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

организација чији је РНИДС члан. Директор је, у својству члана, учествовао у раду 

ICANN-ове радне групе ccNSO Guidelines Review Committee (GRC), Meetings Programme 

Working Group (MPC) и Региналној ћириличкој радној за Универзалну прихватљивост. 

Саветница је учествовала у раду више ICANN-ових радних група: Latin Generation panel (у 

којој је председавајућа), ccNSO Guidelines Review Committee (GRC), Policy Development 

Process (PDP) Retirement Working Group и Policy Development Process (ccPDP4) - (de-

selection of IDN ccTLD Strings). 

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

Сарадница за маркетинг и комуникације, током 34. CENTR маркетиншке радионице 23. 

фебруара, одржала је предавање на тему оглашавања на друштвеним мрежама са 

циљем генерисања саобраћаја ка сопственим веб-локацијама – сајтовима. Током 
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марта била је ангажована и на планирању CENTR-овог семинара о IDN-у који ће бити 

одржан током другог квартала. 

Међународне онлајн конференције током првог квартала 2021. 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

4–5. 2. 2021. OARC 34 онлајн Жарко Кецић 

16. 2. 2021. 64th CENTR Legal & 

Regulatory workshop 

онлајн Дејан Ђукић 

18–19. 2. 2021.  52nd CENTR 

Administrative 

workshop 

онлајн Вељко Фридл 

23. 2. 2021. 34th CENTR Marketing 

workshop 

онлајн Дијана Милутиновић, 

Предраг Милићевић 

23. 2. 2021. 21st CENTR Security 

workshop 

онлајн Жарко Кецић, Милош 

Милосављевић 

24. 2. 2021. APTLD79 Members 

Meeting & 2021 AGM 

онлајн Дејан Ђукић 

25. 2. 2021. 44th CENTR Technical 

workshop 

онлајн Жарко Кецић, 

Александар 

Костадиновић 

5. 3. 2021.  65th CENTR GA - 2021 

Annual General Meeting 

онлајн Дејан Ђукић 

20–25. 3. 2021. 70th ICANN Meeting онлајн Дејан Ђукић, Жарко 

Кецић, Мирјана 

Тасић 

Финансије 

Финансијски план за 2021. годину, који је усвојен на 352. седници УО одржаној 28. 12. 

2020, у функцији je од почетка 2021. и извештаји првог квартала показују да нема 

критичних позиција нити ставки. 

Рачуноводство и ревизија 

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

Такође су благовремено извршаване све обавезе према држави и државним органима. 
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Почетак јануара је обележен радом интерне ревизије на терену. Након теренског рада и 

усаглашавања ставова, Интерни ревизор је доставио мишљење које задовољава 

успостављене критеријуме интерне ревизије, које је прослеђено Управном одбору. 

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

12. 2020. Пописне листе и пратећи извештаји пописних комисија су комплетирани у 

дефинисаним роковима и достављени УО на усвајање,  што је и учињено на 353. 

седници од 29. 1. 2021. 

Крајем фебруара је, у законски дефинисаном року, извршена припрема и предаја 

годишњих Финансијских извештаја АПР-у за статистичке потребе. 

На самом крају првог квартала је тим независног ревизора („Станишић ревизија“) 

започео поступак предревизије финансијских извештаја за 2020. годину. Ревизија ће 

бити обављена након припреме коначних финансијских извештаја за претходну годину. 

Финансијски извештаји 

У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за први 

квартал 2021. и стање на дан 31. 3. 2021. и одговарајуће стопе раста.  
 

  .000 РСД 
1. кв. 2020. 

или 31. 12. 2020. 

1. кв. 2021. 

или 31. 3. 2021. 
% 

Пословни приходи 39.976 43.378 108,5% 

Пословна добит 15.062 14.049 93,3% 

Нето резултат 15.774 14.765 93,6% 

Актива 228.469 240.955 105,5% 

Капитал 137.794 150.345 109,1% 

Нето дуг -32.150 -47.624 148,1% 

Нето обртни фонд 20.581 34.366 167,0% 

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

последица континуираног раста пословних прихода од 8,5%, уз раст пословних расхода 

(укупно укључујући и амортизацију) од 17,7%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од 

36,5%. Нето обртни фонд је позитиван, као и на крају претходне године услед 

генерисања значајног износа готовине. Све то говори о доброј ликвидности, али и 

солвентности Фондације, имајући у виду значајни портфолио улагања у државне хартије 

од вредности на дуги рок. 

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: 
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Показатељ 31. 12. 2019. 31. 12. 2020. 31. 3. 2021. 

Ликвидност 1. степена 0,22 0,35 0,53 

Ликвидност 2. степена 0,75 1,04 1,21 

Ликвидност 3. степена 0,80 1,22 1,37 

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. Ово 

је све праћено стабилним и дугорочним улагањем, превасходно у државне хартије од 

вредности, па је ликвидност праћена и солвентношћу. Уз то, додатна количина готовине 

је генерисана током пандемије узроковане вирусом коронa, што је добро са аспекта 

ликвидности, али отвара нове могућности за даља улагања у периоду који следи у 

активности из опсега основне делатности. 

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

повољно), и то скоро 50% већи износ у односу на крај претходне године. 

Преглед финансијских средстава 

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

3. 2021, паралелно са 31. 12. 2020: 
 

Датум 31.12.2020. 31.3.2021. 

Средњи курс евра 117,5802 117,5801 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД 
РСД Прерачунато у 

ЕУР 
РСД Прерачунато у 

ЕУР 

Текућа средства у РСД 73.129.082 €621.951 87.914.863 €747.702 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €51.029 6.000.000 €51.029 

Укупно 79.129.082 €672.980 93.914.863 €798.731 

 
 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 12.802.069 €108.879 13.677.299 €116.323 

Орочена средства у ЕУР     

Укупно 12.802.069 €108.879 13.677.299 €116.323 

 

Укупно без ХОВ 91.931.151 €781.859 107.592.162 €915.054 

Хартије од вредности 58.437.359 €497.000 58.437.310 €497.000 

Укупно новчана средства 150.368.510 € 1.278.859 166.029.472 €1.412.054 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у 

динарима, износи 166.029.472 динара. 
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Реализација финансијског плана 

 

Шифра Назив План Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

A Укупно приливи 184.114.927 50.606.319 133.508.608 27,49% 

1 Приливи 184.114.927 50.606.319 133.508.608 27,49% 

1.1 Аванси за 

регистрацију 

домена 

180.715.497 49.208.730 131.506.767 27,23% 

1.2 Провера 

оспособљености 

48.000 24.000 24.000 50,00% 

1.3 Финансијски 

приливи 

1.549.430 917.589 631.841 59,22% 

1.3.1 Камате на штедњу 560.000 159.075 400.925 28,41% 

1.3.2 Принос од ХоВ 989.430 758.514 230.916 76,66% 

1.3.3 Позитивне курсне 

разлике 

0 0 0 0 

1.4 Накнаде 

суоснивача 

1.752.000 456.000 1.296.000 26,03% 

1.4.1 Обнова 1.608.000 372.000 1.236.000 23,13% 

1.4.2 Нови суоснивачи 144.000 84.000 60.000 58,33% 

1.5 Остали приливи 50.000 0 50.000 0 

B Укупно одливи 205.063.046 36.830.226 168.232.820 17,96% 

2 Развој регистра и 

тржишта домена 

50.642.703 7.838.858 42.803.845 15,48% 

2.1 Развој система за 

регистрацију и 

доступност домена 

28.799.902 3.941.910 24.857.992 13,69% 

2.1.1 Инфраструктура 18.019.752 1.832.884 16.186.868 10,17% 

2.1.2 Систем за 

регистрацију 

домена 

4.219.760 266.660 3.953.100 6,32% 

2.1.3 Систем за 

разрешење DNS 

упита 

2.189.160 1.082.098 1.107.062 49,43% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 806.230 0 806.230 0 

2.1.5 Хостинг услуге 537.120 246.930 290.190 45,97% 

2.1.6 Софтверске 

лиценце 

3.027.880 513.338 2.514.542 16,95% 

2.2 Развој и примена 

правила за 

регистрацију 

домена 

1.562.640 1.001.657 560.983 64,10% 
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Шифра Назив План Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

2.2.1 Доприноси у вези 

са правом на 

управљање 

делегираним 

доменима - ICANN 

1.000.000 976.500 23.500 97,65% 

2.2.2 Рад комисије за 

решавање спорова 

152.640 25.157 127.483 16,48% 

2.2.3 Унапређивање 

правила за 

решавање спорова 

0 0 0 0 

2.2.4 Усклађивање са 

новом регулативом  

360.000 0 360.000 0 

2.2.5 Остало 50.000 0 50.000 0 

2.3 Развој тржишта 15.613.040 2.367.787 13.245.253 15,17% 

2.3.1 Сарадња са 

овлашћеним 

регистрима 

1.600.000 99.565 1.500.435 6,22% 

2.3.2 Спровођење 

едукативно-

промотивних 

активности 

0 0 0 0 

2.3.3 Промотивни 

материјали (BTL) 

3.666.000 703.994 2.962.006 19,20% 

2.3.4 Спољни сарадници 

– маркетинг 

2.580.000 563.181 2.016.819 21,83% 

2.3.5 Унапређење 

интернет 

присуства 

3.200.000 430.981 2.769.019 13,47% 

2.3.6 Спровођење 

истраживања о 

тржишту домена 

0 0 0 0! 

2.3.7 Односи са 

медијима 

1.650.000 4.122 1.645.878 0,25% 

2.3.8 Спољни сарадници 

- односи са 

јавношћу 

300.000 7.250 292.750 2,42% 

2.3.9 Одржавање 

интернет сајтова и 

друштвених 

профила 

2.617.040 558.694 2.058.346 21,35% 

2.3.10 Офлајн едукација 0 0 0 0 

2.4 Домаћа и 

међународна 

4.667.121 527.504 4.139.617 11,30% 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током првог квартала 2021. године 19/22 

Шифра Назив План Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

размена најбоље 

праксе 

2.4.1 Службена 

путовања 

запослених 

2.227.341 0 2.227.341 0 

2.4.2 Организација 

међународних 

радионица 

1.700.000 0 1.700.000 0,00% 

2.4.3 Чланарине у 

међународним 

удружењима 

739.780 527.504 212.276 71,31% 

3 Пословна 

изврсност и рад 

Канцеларије 

102.482.939 20.088.719 82.394.220 19,60% 

3.1 Ефективно и 

ефикасно 

пословање 

9.804.863 1.213.395 8.591.468 12,38% 

3.1.1 Увођење 

стандарда у 

пословање и 

управљање 

пословањем 

3.077.656 0 3.077.656 0 

3.1.2 Професионалне 

услуге 

6.547.207 1.213.395 5.333.812 18,53% 

3.1.3 Стабилност 

пословања и 

управљање 

ризицима 

180.000 0 180.000 0 

3.2 Запослени 51.423.605 10.428.534 40.995.071 20,28% 

3.2.1 Зараде запослених 46.993.756 9.561.348 37.432.408 20,35% 

3.2.2 Превоз запослених 502.400 49.833 452.567 9,92% 

3.2.3 Друга давања 

запосленима у 

складу са 

уговорима о раду 

601.795 105.822 495.973 17,58% 

3.2.4 Развој кадрова 3.325.654 711.531 2.614.123 21,40% 

3.3 Режијски, 

комунални, 

административни и 

порески одливи 

38.917.591 8.222.405 30.695.186 21,13% 

3.3.1 Комуналије 2.091.891 497.368 1.594.523 23,78% 

3.3.2 Комуникације 964.800 221.666 743.134 22,98% 
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Шифра Назив План Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

3.3.3 Одржавање 

опреме и 

просторија 

1.226.400 187.194 1.039.206 15,26% 

3.3.4 Репрезентација 624.000 98.825 525.175 15,84% 

3.3.5 Административни 

и логистички 

издаци 

1.720.000 236.735 1.483.265 13,76% 

3.3.6 Осигурање 745.500 0 745.500 0 

3.3.7 Финансијско-

порески одливи 

31.545.000 6.980.617 24.564.383 22,13% 

3.4 Набавка основних 

средстава за 

канцеларију 

2.336.880 224.385 2.112.495 9,60% 

3.4.1 Рачунарска опрема 1.401.840 0 1.401.840 0 

3.4.2 Канцеларијска 

опрема 

935.040 224.385 710.655 24,00% 

4 Организациони 

развој Фондације 

32.715.404 5.771.709 26.943.695 17,64% 

4.1 Обезбеђење 

јавности рада и 

високог нивоа 

одговорности 

2.348.400 100.800 2.247.600 4,29% 

4.1.1 Корпоративни 

материјали 

714.000 0 714.000 0 

4.1.2 Корпоративни сајт 1.634.400 100.800 1.533.600 6,17% 

4.2 Рад Управног 

одбора 

17.613.690 3.273.413 14.340.277 18,58% 

4.2.1 Накнаде за рад 

чланова 

13.580.190 3.273.413 10.306.777 24,10% 

4.2.2 Техничка подршка 

за рад УО 

188.500 0 188.500 0 

4.2.3 Спољни сарадници 

и консултанти УО 

3.000.000 0 3.000.000 0 

4.2.4 Радне групе УО 795.000 0 795.000 0 

4.2.5 Трошкови превоза  50.000 0 50.000 0 

4.3 Рад Конференције 

суоснивача 

5.326.000 791.850 4.534.150 14,87% 

4.3.1 Накнаде за рад 

председника и 

заменика 

председника 

3.100.500 791.850 2.308.650 25,54% 

4.3.2 Одржавање 

седница 

Конференције 

1.828.000 0 1.828.000 0 
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Шифра Назив План Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

4.3.3 Радне групе 

Конференције 

суоснивача 

397.500 0 397.500 0 

4.4 Рад осталих тела 

Фондације 

4.096.125 1.604.290 2.491.835 39,17% 

4.4.1 Статутарна 

комисија 

2.396.925 1.604.290 792.635 66,93% 

4.4.2 Интерна ревизија 1.699.200 0 1.699.200 0 

4.5 Међународна 

сарадња 

1.077.529 0 1.077.529 0 

4.5.1 Службена 

путовања 

977.529 0 977.529 0 

4.5.2 Сарадња са другим 

регистрима 

100.000 0 100.000 0 

4.6 Техничка подршка 

за рад тела 

Фондације 

693.660 1.355 692.305 0,20% 

4.6.1 Репрезентација 100.000 0 100.000 0 

4.6.2 Стручна помоћ у 

раду тела  

Фондације 

50.000 0 50.000 0 

4.6.3 Е-услуге за потребе 

конференције 

191.160 0 191.160 0 

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 1.355 198.645 0,68% 

4.7 Спровођење 

споразума са 

Министарством 

1.560.000 0 1.560.000 0 

4.7.1 Консултант за 

организациона 

питања 

960.000 0 960.000 0 

4.7.2 Консултант за 

информациону 

безбедност 

500.000 0 500.000 0 

4.7.3 Остало 100.000 0 100.000 0 

5 Подршка развоју 

интернета у Србији 

14.222.000 2.841.923 11.380.077 19,98% 

5.1 Пружање подршке 

државним 

институцијама у 

500.000 114.950 385.050 22,99% 
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Шифра Назив План Реализовано 

до 31.3. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

доношењу и 

спровођењу ИКТ 

политика 

5.2 Едукација стручне 

и шире јавности у 

области интернета 

3.600.000 138.809 3.461.191 3,86% 

5.2.1 Сарадња са 

факултетима 

1.100.000 0 1.100.000 0 

5.2.2 Израда 

едукативних 

садржаја 

2.500.000 138.809 2.361.191 5,55% 

5.3 Пружање подршке 

интернет заједници 

10.122.000 2.588.164 7.533.836 25,57% 

5.3.1 Пружање подршке 

развоју садржаја  

1.232.000 239.107 992.893 19,41% 

5.3.2 Спонзорства и 

донације 

4.500.000 52.000 4.448.000 1,16% 

5.3.3 Организовање 

скупова 

3.610.000 2.297.057 1.312.943 63,63% 

5.3.4 RSNOG 780.000 0 780.000 0 

5.3.5 Суспонзорства 

скупова 

0 0 0 0 

6 ЦЕРТ 1.000.000 289.017 710.983 28,90% 

9 Резерва 4.000.000 0 4.000.000 0 

9.1 Резерва УО 1.000.000 0 1.000.000 0 

9.2 Резерве директора 3.000.000 0 3.000.000 0 

Набавке 

У овом кварталу расписани су следећи јавни позиви: 

• Јавни позив за подношење понуда за набавку консултантских услуга анализе 

организационог модела Фондације; 

• Јавни позив за подношење понуда за набавку консултантских услуга анализе 

ИКТ система РНИДС-а. 

Спровођене су и друге набавке за потребе реализације редовних активности. 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

14. мај 2021. године                        директор РНИДС-а 


