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Увод 

Сажетак 

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

последњи квартал 2021. године. 

Кључни сервиси РНИДС-а (DNS и систем за регистрацију назива домена) били су 

доступни током целог квартала и није било прекида нити проблема у њиховом раду. 

Рађено је на унапређењу RSreg апликације како би се омогућила аутоматска обрада 

уплата за регистрацију домена преко рачуна три банке. 

У циљу реализације континуитета пословања у ванредним околностима, обезбеђен је 

disaster recovery сервис. 

На пољу сарадње са овлашћеним регистрима уведен је нови програм подршке, а 

одржано је неколико едукативних радионица. 

Са финансијског аспекта, квартал је обележен радом интерне ревизије и достављањем 

мишљења које задовољава успостављене критеријуме интерне ревизије, као и израдом 

Финансијског плана за 2022. годину. 

Са консултантима за израду петогодишње стратегије интензивно је сарађивано 

поводом израде предлога. 

Запослени у ИКТ сектору учествовали су на међународној вежби Cyber Tesla 2021, коју је 

организовала Војска Србије. 

Спроведена је реализација подршке пројектима које је УО, по основи спонзорстава и 

донација, одобрио у последњем кварталу. 
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Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2021. године: 

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

Укупан прилив у кварталу износи 47.412.868 динара са ПДВ-ом. 

Укупан прилив од аванса за домене износи 46.173.090 динара са ПДВ-ом. 

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

износи 177.916.657 динара.  

На крају четвртог квартала 2021. године укупан број регистрованих назива домена је: 

.RS – 123.701 и .СРБ – 2.460.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У четвртом кварталу 2021. године сервиси који су под одговорношћу РНИДС-а (DNS, 

апликација за регистровање домена) били су доступни током целог периода. Није било 

прекида нити проблема у њиховом раду. 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Систем за регистрацију Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

Унапређен је тест систем за регистрацију назива домена које користе овлашћени 

регистри. Креирани су нови сертификати за приступ и ажурирана листа протокола за 

безбедну комуникацију. 

Рађено је на унапређењу RSreg апликације како би се омогућила аутоматска обрада 

уплата за регистрацију домена преко рачуна три банке. 

У циљу реализације континуитета пословања у ванредним околностима, обезбеђено је 

удаљено складиштење резервних копија, чиме је повећана безбедност података и 

омогућен брзи наставак пружања кључних услуга РНИДС-а и у случају потпуног отказа 

обе примарне локације.  

Стање тржишта домена 

Четврти квартал 2021. године завршен је са 123.701 регистрованим .RS називом 

домена. Број регистрованих .СРБ назива домена на крају другог квартала 2021. године 

износи 2.460. 

Реализација нових регистрација и број обрисаних домена по доменским просторима 

дата је у следећој табели: 
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доменски 

простор 

октобар  2021. новембар 2021. децембар 2021. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.593 1.161 1.727 1.116 1.719 1.219 

.co.rs 89 144 78 97 101 104 

.org.rs 21 29 28 25 45 33 

.in.rs 47 38 54 49 55 63 

.edu.rs 29 26 21 20 22 15 

укупно .rs 1.779 1.398 1.908 1.307 1.942 1.434 

.срб 9 7 23 12 18 12 

.пр.срб 0 1 0 3 1 0 

.орг.срб 0 0 0 2 1 0 

.од.срб 0 0 1 1 1 1 

.обр.срб 0 0 0 1 0 0 

укупно 

.срб 

9 8 24 19 21 13 

 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља броја регистрованих домена у 

складу с методологијом CENTR-a за четврти квартал 2021. и 2020. године. 

.rs 
IV квартал 

2021. 

IV квартал 

2020. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода) / број на почетку 

периода 

96,72% 96,85% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 
4,56% 5,11% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
3,35% 3,37% 
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.срб 
IV квартал 

2021. 

IV квартал 

2020. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода) / број на почетку 

периода 

97,97% 98,18% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 
2,19% 1,74% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
1,62% 1,70% 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Урађени су тестови усклађености безбедности делова система ОР-ова који 

комуницирају са системом РНИДС-а са условима дефинисаним у Административно-

техничким условима о раду ОР-ова. Овлашћеним регистрима достављене се уочене 

неусаглашености и рокови за њихово кориговање. 

Током квартала учвршћена је пракса организовања едукативних вебинара за колеге из 

овлашћених регистара РНИДС-а, са циљем да им се пружи подршка у свакодневним 

продајним, маркетиншким и другим активностима релевантним и за њихов рад и за 

промоцију националних интернет домена. Током периода одржана су два таква 

вебинара.  

Мирослав Варга, регионални стручњак за Гугл оглашавање, одржао је почетком 

новембра вебинар на тему Какав је данашњи онлајн купац у односу на јуче и сутра, у 

чијем је фокусу било обликовање тржишног наступа на интернету у складу са 

понашањем и потребама данашњих корисника. 
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Александра Вуксановић Куртовић, директорка и власница консултантске компаније 

Outsourcing General Manager & Professional Management Services  (ogm.rs), у децембру је 

одржала вебинар на тему Унапређење продајног процеса, током ког је говорила о 

основним аспектима бизнис планирања и унапређења процеса продаје. 

Током последњег квартала 2021. године реализоване су кампање компанија Адриахост 

и Јунајтед интернет. Окончан је програм суфинансирања, а од 1. децембра ступио је на 

снагу Програм доделе рабата за новорегистроване називе домена. 

Маркетиншким одељењима ОР-ова је почетком сваком месеца достављана ранг-листа 

ОР-ова, као и њузлетери који садрже различита обавештења о РНИДС-овим 

активностима, догађајима и едукацијама намењеним ОР-овима, нове садржаје на 

сајтовима domen.rs и rnids.rs, као и вести из релевантних организација (ICANN, CENTR) и 

света домена. 

Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Онлајн панел „Безбедан сајт – безбеднија е-трговина“ 

И овог октобра РНИДС је организовао догађај чија је тема безбедност на интернету и 

тиме се придружио паневропској кампањи „Европски месец сајбер безбедности“, чији је 

иницијатор Европска агенција за безбедност мрежа и информација (ENISA).  
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Током овогодишње панел дискусије, а у контексту рекордног раста е-трговине у Србији, 

разговарало се о томе да ли фирме безбедно тргују и купци купују онлајн, као и о 

начинима да предузећа заштите пословање и своје купце на интернету. Речи је било о 

грешкама које фирме праве приликом израде сајтова, а учесници су саветовали како да 

предузећа брину о својим сајтовима, како да их штите, како да што безбедније продају, 

комуницирају, начелно, како да безбедно послују на интернету. 

Седма RSNOG конференција 

По седми пут Фондација РНИДС подржала је реализацију конференције RSNOG, коју 

организује Група мрежних оператора Србије (RSNOG – RS Network Operators’ Group), а у 

фокусу ове конференције, одржане 30. новембра, била је дискусија ИТ фирми које 

развијају интернет сервисе на теме мерења перформанси мреже и тема брзог опоравка 

у случају инцидената (fast failover). 

У уводном делу конференције говорили су и представници мрежних оператора из 

региона, а публика је затим имала прилике да прати предавања на тему fast failover-а и 

да слуша излагања о мерењима која доприносе безбедности, стабилности и брзини 

интернета. Конференција је завршена округлим столом на ком су учествовали 

представници највећих домаћих телеком и интернет оператора. 

Иако је публика конференцију пратила онлајн, теме RSNOG-а и ове године привукле су 

пажњу бројних домаћих и иностраних стручњака. 

https://rsnog.rs/
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Панел дискусија „Недозвољена трговина на интернету“ 

РНИДС и Правни факултет Универзитета „Унион” почетком децембра организовали су  

заједничку конференцију, а ове године на тему недозвољене трговине на интернету. 

Конференцију је публика пратила путем стрима на платформи Јутјуб, а хибридни 

карактер скупа омогућио је да конференција угости више иностраних стручњака.  

 

Публика је имала прилике да слуша Оливеру Меденицу, equity partner, Dunnington 

Bartholow & Miller LLP, САД, која је говорила о искуствима у Сједињеним Државама са 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током четвртог квартала 2021. године 11/23 

кршењем права носилаца жига, проф. др Роберта Гарзу Барбосу, професора Правног 

факултета Универзитета Tecnologico de Monterrey, Мексико, који је изнео 

упоредноправну анализу о начину на који се третира и процесуира кршење ауторског 

права глобално, а како му приступају правни системи националних држава, и Дага 

Ајзенберга, адвоката и власника GigaLaw Firm, стручњака за право интернета, који је 

говорио о механизму вансудског решавања доменских спорова. Државни секретар у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација Урош Кандић говорио је о 

експанзији е-трговине коју неизоставно прати и нелегална трговина на интернету, која 

највише буја на друштвеним мрежама, путем којих продају и нерегистровани трговци и 

где се продаје и кривотворена роба.  

pitajte.rs  

Током квартала реализована су још три pitajte.rs вебинара сваког првог петка у месецу 

и емитована уживо од 20 часова на Јутјуб каналу РНИДС-а. Вебинаре су одржали Иван 

Минић на тему Како да покренете подкаст, Иван Танасковић на тему Како продавати 

онлајн током најактивније (празничне) продајне сезоне и Лазар Џамић, који је говорио 

на тему Подаци у маркетингу: шта, зашто и како?.   

 

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

Током четвртог квартала, број посета сајту је очекивано порастао, имајући у виду 

интензивирање пословних активности током последњег квартала у години. 

Забележено је око 20% више посета и посетилаца у односу на претходни квартал − 

дакле, 33.543 посете од стране 25.022 посетиоца. Прегледано је 72.210 страница, такође 

око 20% више него у претходном кварталу. Навике посетилаца се не мењају, па су 
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најпосећеније странице са WHOIS претрагом/подацима, насловна страна 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 четвртом 

кварталу 2021. године, где је органска претрага већ неколико квартала доминантна. 

Међутим, током последњег квартала повећао се удео саобраћаја са друштвених мрежа, 

пре свега због интензивнијег извештавања на сајту и пласирања на друштвеним 

мрежама. 

 

Сајт домен.срб/domen.rs 

Током четвртог квартала, сајт је посетило више од 18 хиљада корисника, а забележено 

је 22 хиљаде посета, практично на идентичном нивоу као у претходном кварталу. Број 

прегледаних страница је 30.680, готово на истом нивоу као у претходном кварталу. 

Баунс рејт је виши за три процента него у протеклом кварталу, док је трајање посете 

сајту дуже за 11%, а корисници су на страницама сајта остајали дуже, овог квартала у 

просеку више од 4 минута.   
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Удео саобраћаја генерисаног од оглашавања на друштвеним мрежама нешто је нижи 

(око 4% у односу на претходни квартал, док је број органских посета порастао око 60%, а 

посетиоци који су на тај начин посетили сајт најчешће су долазили зарад претраге 

назива домена (WHOIS) и тражећи садржаје везане за безбедност на интернету и 

електронску трговину.  

Поред насловне, странице посвећене регистрацији домена/WHOIS претрази и даље су у 

врху по посећености. Међутим, заједно дају око четвртине посета сајту, а више од 70% 

посета привлачи садржај објављен на сајту. 

Најчитанији текстови на domen.rs 

Шта нам доноси нови Закон о фискализацији? 

Далибор Тркуља: Мајстор за уникатна сечива од дамаскус челика 

Регистар „Не зови” и заштита потрошача 

 

Сајт domen.rs гради своју публику  

И у последњем кварталу 2021. расла је публика сајта у односу на последњи квартал 

2020. године. Било је 9% више посета и 15% више посетилаца који се, притом, дуже 

задржавају на сајту.  

Током последњег квартала, на сајту се објављују студије случаја о фирмама које 

успешно послују, а чији се сајтови налазе на .rs домену. Предузетници говоре о свом 

пословању, али и о улози коју сајт и употреба интернета имају у развоју пословања.   
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Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” 
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rnids.rs | рнидс.срб | kancelarija@rnids.rs 

 

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

Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У четвртом кварталу забележено је укупно 147 објава – 21 у штампаним медијима, 12 

на интернету, две радијске и три телевизијске објаве. Објаве су у највећем броју 

покривале теме сајбер безбености (укупно 65 објава), панел дискусију Недозвољена 

трговина на интернету (укупно 18 објава), RSNOG конференцију (укупно 16 објава), као и 

интервју са Винтом Серфом (укупно 12 објава). 

 

 

http://rnids.rs/
http://рнидс.срб/
mailto:kancelarija@rnids.rs
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Број објава у 4. кварталу у односу на 3. квартал 2021. већи је за 75%, док је у односу на 4. 

квартал 2020. већи 43%. 

Медијска анализа показује да је 58 различитих медија извештавало о РНИДС-у – 9 

штампаних медија, три телевизијске и једна радио-станица, као и 45 интернет портала. 

Од ауторских текстова током квартала објављени су текстови Жарка Кецића Штитимо 

виталне интернет услуге у магазину Бизнис и финансије, Изазови електронске трговине 

у часопису Недељник и Шта су то фишинг напади и како их спречити на порталу 

часописа InStore. На порталу InStore објављени су и Зашто је ваш веб-сајт најбоље место 

за онлајн промоцију Предрага Милићевића и Назив домена треба да буде јасан и 

једноставан Дијане Милутиновић. У децембарском Недељнику изашао је интервју 

Национални домени један су од ослонаца пословања на интернету Дејана Ђукића. 

На ТВ РТС 1 (Јутарњи програм), ТВ Н1 (Инфо биз), Радио Београд 1 (Ухвати дан) Жарко 

Кецић је гостовао на тему сајбер безбедности, а Предраг Милићевић је гостовао у 

Нетокрацијином подкасту Ћирилица на вебу. 

Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

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

послови.  

Интерни ИКТ сервиси 

У овом кварталу организована је обука за коришћење и администрирање ДМС 

система.  
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Подршка Управном одбору  

У току квартала одржане су три седнице Управног одбора. Сектор општих, правних и 

финансијских 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.  

У погледу израде петогодишње стратегије РНИДС-а, пружена је потребна подршка и 

координација са консултантима који раде на изради предлога. 

Подршка Конференцији суоснивача  

У овом кварталу није било седница Конференције суоснивача. На крају квартала РНИДС 

је имао 146 суоснивача.  

Сарадња са домаћим институцијама 

Запослени у ИКТ сектору учествовали су на међународној вежби Cyber Tesla 2021, коју је 

организовала Војска Србије. 

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 групи за Универзалну 

прихватљивост. 

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

(којој председава), ccNSO Guidelines Review Committee (GRC), Policy Development Process 

(PDP) Review Mechanism Working Group, Policy Development Process (ccPDP4-DES) - (de-

selection of IDN ccTLD Strings) и Policy Development Process (ccPDP3) Review Mechanism 

Working Group. 

Међународне онлајн конференције током четвртог квартала 2021. године: 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

7−8. 10. 2021.  

53rd CENTR 

Administrative 

Workshop 

онлајн 

 Александар 

Костадиновић, 

Жарко Кецић 
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12. 10. 2021.  
45th CENTR Technical 

workshop 
онлајн 

Милош 

Милосављевић, 

Жарко Кецић 

13. 10. 2021. 
22nd CENTR Security 

workshop 
онлајн 

Александар 

Костадиновић, 

Милош 

Милосављевић, 

Жарко Кецић 

14. 10. 2021. 
65th CENTR Legal & 

Regulatory workshop 
онлајн Дејан Ђукић 

19. 10. 2021. 

35th Marketing 

workshop: Tour de table 

of registry updates 

онлајн Предраг Милићевић 

23−28. 10. 2021. 72nd ICANN Meeting онлајн 
Жарко Кецић, Дејан 

Ђукић 

15. 11. 2021. 
2021 Annual CENTR 

Meeting 
онлајн Дејан Ђукић 

16. 11. 2021. 
CENTR Leaders Day 

2021 
онлајн Дејан Ђукић 

22–26. 11. 2021. 83rd RIPE Meeting онлајн Жарко Кецић 

6–10. 12. 2021. 
16th Annual IGF 

Meeting 
Катовице, Пољска Дејан Ђукић 

14. 12. 2021. L&R TdT meeting онлајн Дејан Ђукић 

Финансије 

У току квартала припремљен је Финансијски план за 2022. годину који је, након унетих 

измена на основу предлога УО, усвојен на 363. седници УО, одржаној 27. 12. 2021. 

године. 

Рачуноводство и ревизија 

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

Четврти квартал је обележен радом интерне ревизије на терену. Након теренског рада и 

усаглашавања ставова, интерни ревизор је доставио мишљење које задовољава 

успостављене критеријуме интерне ревизије.  
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Финансијски извештаји 

Преглед финансијских средстава 

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

12. 2021, паралелно са 30. 9. 2021. године:  

 

Датум 30.9.2021. 31.12.2021. 

Средњи курс евра 117,5595 117,5821 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 
ЕУР 

Текућа средства у РСД 104.242.048 €886.717 100.012.286 €850.574 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €51.038 6.000.000 €51.028 

Укупно 110.242.048 €937.755 106.012.286 €901.602 

 
 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Прерачунато у 
РСД 

ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 13.507.273 €114.897 13.466.067 €114.525 

Орочена средства у ЕУР     

Укупно 13.507.273 €114.897         13.466.067 €114.525 

 

Укупно без ХОВ 123.749.321 €1.052.652 119.478.353 €1.016.127 

Хартије од вредности 58.427.071 €497.000 58.438.304 €497.000 

Укупно новчана средства 182.176.392 €1.549.652 177.916.657 1.513.127€ 

 

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

износи 177.916.657 динара. 

Реализација финансијског плана 

Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

A Укупно приливи 184.114.927 185.124.503 -908.208 100,49% 

1 Приливи 184.114.927 185.124.503 -908.208 100,49% 

1.1 Аванси за регистрацију 

домена 

180.715.497 181.379.340 -663.843 100,37% 

1.2 Провера оспособљености 48.000 36.000 12.000 75,00% 

1.3 Финансијски приливи 1.549.430 1.835.602 -286.172 118,47% 

1.3.1 Камате на штедњу 560.000 783.161 -223.161 139,85% 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

1.3.2 Принос од ХоВ 989.430 1.052.440 -63.010 106,37% 

1.3.3 Позитивне курсне разлике 0 0 0 0 

1.4 Накнаде суоснивача 1.752.000 1.440.000 312.000 82,19% 

1.4.1 Обнова 1.608.000 1.356.000 252.000 84,33% 

1.4.2 Нови суоснивачи 144.000 84.000 60.000 58,33% 

1.5 Остали приливи 50.000 433.561 -282.193 286,43% 

B Укупни одливи 205.063.046 157.454.057 48.042.550 76,62% 

2 Развој регистра и тржишта 

домена 

50.642.703 31.417.131 19.225.572 62,04% 

2.1 Развој система за 

регистрацију и доступност 

домена 

28.799.902 14.872.964 13.926.938 51,64% 

2.1.1 Инфраструктура 18.019.752 8.554.403 9.465.349 47,47% 

2.1.2 Систем за регистрацију 

домена 

4.219.760 1.836.952 2.382.808 43,53% 

2.1.3 Систем за разрешење DNS 

упита 

2.189.160 1.747.192 441.968 79,81% 

2.1.4 DNSSEC 806.230 0 806.230 0 

2.1.5 Хостинг услуге 537.120 429.180 107.940 79,90% 

2.1.6 Софтверске лиценце 3.027.880 2.305.237 722.643 76,13% 

2.2 Развој и примена правила за 

регистрацију домена 

1.562.640 1.013.657 548.983 64,87% 

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 37.157 115.483 24,34% 

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 14.317.658 1.295.382 91,70% 

2.3.1 Сарадња са овлашћеним 

регистрима 

1.600.000 1.576.246 23.754 98,52% 

2.3.2 Спровођење едукативно 

промотивних активности 

3.666.000 3.318.121 347.879 90,51% 

2.3.3 Промотивни материјали (BTL) 2.580.000 2.551.707 28.293 98,90% 

2.3.4 Спољни сарадници - 

маркетинг 

3.200.000 3.186.673 13.327 99,58% 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

2.3.5 Унапређење интернет 

присуства 

0 0 0 0 

2.3.6 Спровођење истраживања о 

тржишту домена 

1.650.000 1.264.803 385.197 76,65% 

2.3.7 Односи са медијима 300.000 268.255 31.745 89,42% 

2.3.8 Спољни сарадници - односи са 

јавношћу 

2.617.040 2.151.852 465.188 82,22% 

2.3.9 Одржавање интернет сајтова и 

друштвених профила 

0 0 0 0 

2.3.10 Офлајн едукација 0 0 0 0 

2.4 Домаћа и међународна 

размена најбоље праксе 

4.667.121 1.212.852 3.454.269 25,99% 

2.4.1 Службена путовања 

запослених 

2.227.341 316.683 1.910.658 14,22% 

2.4.2 Организација међународних 

радионица 

1.700.000 260.997 1.439.003 15,35% 

2.4.3 Чланарине у међународним 

удружењима 

739.780 635.173 104.607 85,86% 

3 Унапређење пословања и рад 

Канцеларије 

102.482.939 88.427.177 14.055.762 86,28% 

3.1 Ефективно и ефикасно 

пословање 

9.804.863 6.222.454 3.582.409 63,46% 

3.1.1 Увођење стандарда у 

пословање и управљање 

пословањем 

3.077.656 86.400 2.991.256 2,81% 

3.1.2 Професионалне услуге 6.547.207 6.136.054 411.153 93,72% 

3.1.3 Стабилност пословања и 

управљање ризицима 

180.000 0 180.000 0 

3.2 Запослени 51.423.605 46.361.860 5.061.745 90,16% 

3.2.1 Зараде запослених 46.993.756 42.843.474 4.150.282 91,17% 

3.2.2 Превоз запослених 502.400 320.594 181.806 63,81% 

3.2.3 Друга давања запосленима у 

складу са уговорима о раду 

601.795 561.352 40.443 93,28% 

3.2.4 Развој кадрова 3.325.654 2.636.440 689.214 79,28% 

3.3 Режијски, комунални, 

административни и порески 

одливи 

38.917.591 34.717.769 4.199.822 89,21% 

3.3.1 Комуналије 2.091.891 1.911.777 180.114 91,39% 

3.3.2 Комуникације 964.800 856.398 108.402 88,76% 

3.3.3 Одржавање опреме и 

просторија 

1.226.400 1.024.174 202.226 83,51% 

3.3.4 Репрезентација 624.000 503.368 120.632 80,67% 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

3.3.5 Административни и 

логистички издаци 

1.720.000 1.554.199 165.801 90,36% 

3.3.6 Осигурање 745.500 215.837 529.663 28,95% 

3.3.7 Финансијско-порески одливи 31.545.000 28.652.016 2.892.984 90,83% 

3.4 Набавка опреме за 

канцеларију 

2.336.880 1.125.093 1.211.787 48,15% 

3.4.1 Рачунарска опрема 1.401.840 414.913 986.927 29,60% 

3.4.2 Канцеларијска опрема 935.040 710.180 224.860 75,95% 

4 Организациони развој 

Фондације 

32.715.404 24.283.968 8.431.436 74,23% 

4.1 Обезбеђење јавности рада и 

високог нивоа одговорности 

2.348.400 1.430.817 917.583 60,93% 

4.1.1 Корпоративни материјали 714.000 130.291 583.709 18,25% 

4.1.2 Корпоративни сајт 1.634.400 1.300.526 333.874 79,57% 

4.2 Рад Управног одбора 17.613.690 14.415.091 3.198.599 81,84% 

4.2.1 Накнаде за рад чланова 13.580.190 13.191.170 389.020 97,14% 

4.2.2 Техничка подршка за рад УО 188.500 73.483 115.017 38,98% 

4.2.3 Спољни сарадници и 

консултанти УО 

3.000.000 678.740 2.321.260 22,62% 

4.2.4 Радне групе УО 795.000 471.698 323.302 59,33% 

4.2.5 Трошкови превоза  50.000 0 50.000 0 

4.3 Рад Конференције суоснивача 5.326.000 3.848.306 1.477.694 72,26% 

4.3.1 Накнаде за рад председника и 

заменика председника 

3.100.500 3.055.870 44.630 98,56% 

4.3.2 Одржавање седница 

Конференције 

1.828.000 792.436 1.035.564 43,35% 

4.3.3 Радне групе Конференције 

суоснивача 

397.500 0 397.500 0 

4.4 Рад осталих тела Фондације 4.096.125 3.391.714 704.411 82,80% 

4.4.1 Статутарна комисија 2.396.925 1.698.630 698.295 70,87% 

4.4.2 Интерна ревизија 1.699.200 1.693.084 6.116 99,64% 

4.5 Међународна сарадња 1.077.529 0 1.077.529 0 

4.5.1 Службена путовања 977.529 0 977.529 0 

4.5.2 Сарадња са другим 

регистрима 

100.000 0 100.000 0 

4.6 Техничка подршка за рад тела 

Фондације 

693.660 154.040 539.620 22,21% 

4.6.1 Репрезентација 100.000 76.250 23.750 76,25% 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

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 77.790 122.210 38,89% 

4.7 Спровођење споразума са 

Министарством 

1.560.000 1.044.000 516.000 66,92% 

4.7.1 Консултант за организациона 

питања 

960.000 780.000 180.000 81,25% 

4.7.2 Консултант за информациону 

безбедност 

500.000 264.000 236.000 52,80% 

4.7.3 Остало 100.000 0 100.000 0 

5 Подршка развоју интернета у 

Србији 

14.222.000 12.898.641 1.756.921 88,01% 

5.1 Пружање подршке државним 

институцијама у доношењу и 

спровођењу ИКТ политика 

500.000 455.038 44.962 91,01% 

5.2 Едукација стручне и шире 

јавности у области интернета 

3.600.000 2.656.506 943.494 73,79% 

5.2.1 Сарадња са факултетима 1.100.000 244.946 855.054 22,27% 

5.2.2 Израда едукативних садржаја 2.500.000 2.411.560 88.440 96,46% 

5.3 Пружање подршке интернет 

заједници 

10.122.000 9.787.096 768.465 92,72% 

5.3.1 Пружање подршке развоју 

садржаја  

1.232.000 750.954 481.046 60,95% 

5.3.2 Спонзорства и донације 4.500.000 4.406.001 93.999 97,91% 

5.3.3 Организовање скупова 3.610.000 3.478.533 131.467 96,36% 

5.3.4 РСНОГ 780.000 718.673 61.327 92,14% 

5.3.5 Суспонзорства скупова 0 432.935 626 99,86% 

6 ЦЕРТ 1.000.000 427.140 572.860 42,71% 

9 Резерва 4.000.000 0 4.000.000 0 

9.1 Резерва УО 1.000.000 0 1.000.000 0 

9.2 Резерве директора 3.000.000 0 3.000.000 0 
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Набавке 

У овом кварталу није било јавних позива. 

 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

25. 1. 2022. године                        директор РНИДС-а 


