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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2017: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■ Прихваћен је 491 аванс за услугу регистрације 
■ Укупни прилив у кварталу износи 30.864.700 динара, са ПДВ-ом 

На крају четвртог квартала 2017: 

■ Стање средстава износи 81.851.403 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 
■ Укупан број регистрованих назива домена је: 98.697 .RS и  2.614 .СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

Најважније активности и догађаји током другог квартала 2017. били су: 

■ Одржана је Конференција суоснивача РНИДС-а на којој су усвојени нови Општи услови 
о раду овлашћених регистара. 

■ Спроведен је конкурс за сарадника за опште и правне послове, а на ову позицију је 
изабрана Мирјана Миловановић.  

■ На лични захтев, раскинут је радни однос са Слободаном Марковићем који је обављао 
дужност саветника за ИКТ политике и односе са интернет заједницом.  

■ Одржан је традиционални скуп посвећен сајбер безбедности. 
■ Спроведене су едукативно-промотивне активности у оквиру којих су објављивани и 

дељени текстуални, визуелни, аудио и видео садржаји са циљем подизања свести 
потенцијалних регистраната о важности поседовања веб сајта на сопственом интернет 
домену и предностима националних интернет домена. 

— 

Даљим растом реализације (пословног прихода) настављен је тренд успешног раста Регистра, 
што уз висок проценат обнове регистрација и одржавање позитивног раста броје домена 
потврђује стабилност и успешност рада Регистра у претходном периоду. Настављене су 
активности за даље унапређивање Система за регистрацију, пре свега унапређивање DNS 
система РНИДС-а, кроз имплементацију DNSSEC-а. 

Приливи и реализација 

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у четвртом 
кварталу 2017. износи 26.124.650 динара што представља повећање од 9,16% у односу на 
четврти квартал 2016. и 18,91% у односу на исти период у 2015. 
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Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели: 

 

Током четвртог квартала 2017. прихваћен је 491 аванс за домене и електронским путем послато 
491 авансни рачун, уз 14 рачуна из категорије обнове чланства и 61 рачун из категорије нових 
чланства конференције суоснивача. Све наведене уплате су укупно износиле 30.864.700 динара 
и регистроване су као пословни прилив.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

Током четвртог квартала 2017. није било прекида у раду основних сервиса РНИДС-а и били су 
доступни корисницима 100% времена. Сви сервиси су радили без прекида и није било озбиљних 
проблема у обезбеђивању њиховог фунцкионисања.  

 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RsReg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

У четвртом кварталу био је један планиран прекид на страни дата-центра Abslutok. Прекид је био 
благовремено најављен, а у питању је био рад на комуникационим линковима. Ови радови нису 
проузроковали прекид или потешкоће у пружању услуга. 

Систем за регистрацију назива домена 

Систем за регистрацију назива домена је све време био потпуно функционалан и није било 
проблема у његовом раду. 

Настављен је рад на даљем унапређивању функционалности Система за регистрацију назива 
домена и отклањању примећених недостатака. А као једно од унапређења система промењен је 
протокол по коме се приступа провери уплата у систем, у складу са новим Мајкрософт 
препорукама.  

Техничка сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

У четвртом кварталу је помоћ пружена новим овлашћеним регистрима из претходног квартала, 
као и оним који су се прикључили у овом кварталу, а везано за повезивање на систем. Поред 
тога, било је пар захтева за помоћ око ресетовања лозинки и једнократних кодова да би 
корисници могли да приступе систему. Осим наведеног, није било других проблема код 
овлашћених регистара. 

У овом кварталу је систему придодат још један нови овлашћени регистар. 

Систем за разрешење DNS упита 

Мрежа ауторитативних DNS сервера РНИДС-а била је доступна 100% времена и без застоја у 
раду. Такође, сви DNS сервери, укључујући и секундарне, преузимали су зонске фајлове по 
стандардном распореду и били доступни 100% времена.  
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Безбедност Регистра 

Интернет презентација РНИДС-а је била једном под оптерећењем на 10 минута, што је била 
последица покушаја напада које је сам сервер одбио.  

Такође, редовно су праћени логови свих релевантних сервиса РНИДС-а, укључујући и веб 
презентацију. У овом периоду није било озбиљнијих покушаја нарушавања безбедности система 
и углавном се радило о краткотрајним скенирањима отворених портова и неуспелим 
покушајима приступа веб презентацијама РНИДС-а кроз c-Panel. 

Остали ИКТ сервиси 

Веб презентација РНИДС је ажурирана у складу са потребама, а највише у области ажурирања 
докумената у Регистру докумената.   

За потребе Конференције суоснивача отворен је сервис за чување и размену документације 
Конференције.  

Опремање и уређивање канцеларија и простора 

У четвртом кварталу 2017. је набављена следећа опрема: мобилни телефон за ново запослену 
колегиницу, монитор као замена за један од постојећих монитора који је у квару, фото апарат са 
постољем за потребе снимања догађаја које организује РНИДС, као и неколико резервних 
мишева и тастатура. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређивање аката о регистрацији 

Након што је спроведена јавна расправа у вези сета нацрта аката, у које спадају Општи услови о 
раду ОР-ова, Технички и административни услови за рад ОР-ова и Правилник о поступку надзора 
над применом аката о регистрацији назива домена и раду овлашћених регистара РНИДС-а, ови 
нацрти су додатно представљени ОР-овима на скупу који је одржан 21. новембра. Предлози који 
су добијени током јавне расправе су пажљиво размотрени, а неки од њих су унети у нацрт. 
Општи услови о раду ОР-ова, који су у надлежности Конференције суоснивача, су усвојени на 
седници овог органа, која је одржана 16. децембра. Како је почетак важења овог акта везан за 
датум објаве, овај акт почиње да важи 30 дана након објаве, односно 28. јануара 2018. У 
наредној фази следи додатна анализа Техничких и административних услова за рад ОР-ова и 
Правилника о поступку надзора над применом аката о регистрацији назива домена и раду 
овлашћених регистара РНИДС-а, а након тога њихово разматрање од стране УО, ради усвајања.  
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Обављени послови регистрације 

У категорији доменских трансакција, током четвртог квартала, обрађено је 278 захтева за 
промену регистранта. Укупан број трансфера назива интернет домена из надлежности једног 
овлашћеног регистра у надлежност другог у четвртом кварталу износио је 771. Обрађено је 107 
захтева за измену грешке у називу регистранта назива интернет домена. У 36 наврата 
затражено је сторнирање трансакције регистрације одређеног назива интернет домена због 
грешке учињене приликом регистрације.  

Просечно је дневно одговарано на 3 до 4 телефонских захтева о конкретним доменима или 
процесу обнављања и регистрације домена, а електронском поштом је дневно примано 6 
захтева од овлашћених регистара за информације о раду софтвера у експлоатацији или фази 
тестирања. 

Надзор над применом аката о регистрацији 

У овом кварталу није било предмета пред Комисијом за поступање по примедбама у случају 
повреда аката о регистрацији.   

Решавање спорова у вези са називом домена 

У овом периоду је решен један доменски спор, а који се односи на назив домена kryolan.rs. 

Развој тржишта домена 

Број домена 

Укупан број регистрованих назива .RS назива домена на крају четвртог квартала износи 98.697 
домена, што представља повећање од око 1.86% у односу на трећи квартал 2017. Број 
регистрованих .СРБ назива домена на крају квартала износи 2.614. 

У табели су дате статистичке категорије обновљених и нових домена током четвртог квартала у 
протеклих пет година.  Категорија обновљених домена исказује раст у односу на 2016. и на 2015. 
Нови домени у четвртом кварталу 2017. исказују раст такође у односу на исти период у 2016. и 
2015.  
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Поређење са прогнозираним вредностима 

У односу на пројектоване вредности на нивоу квартала, категорија обновљених назива домена 
приближава се песимистичкој компоненти, док се број новорегистрованих назива домена 
налази мало испод оквира дефинисаног оптимистичком и песимистичком компонентом. 
Новчана реализација налази се у оквирима одређеним оптимистичким и песимистичким 
сценариом, приближавајући се песимистичкој компоненти. Описана кретања приказана су у 
табели испод. 

 

       

  

обнова нови 

песимистички реализација оптимистички песимистички реализација оптимистички 

.rs 13.925 17.082 18.840 4.677 5.296 5.975 

       

       

  

  

новчана реализација  

  песимистички реализација оптимистички  

  .rs 21.391.789 26.124.650 28.537.641  

 

Пројектовани износи броја нових и обновљених .RS назива интернет домена за први квартал 
2018. приказани су на сликама испод.  
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Статистичка анализа 

У табели испод дате су вредности показатеља у складу са методологијом CENTR-a за четврти 
квартал 2017. и 2016. 

  IV квартал 
2017. 

IV квартал 
2016. 

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

почетку периода 
96,39% 95,75% 

Стопа креирања Нови у току периода / број на крају периода 5,37% 5,53% 

Стопа брисања Обрисани у току периода / број на почетку периода 1,62% 1,61% 

Стопа креирања или креациона стопа1 на европском нивоу у 2017. достиже медијалну вредност 
од око 18%, док је у српском доменском простору ова величина у четвртом кварталу 2017. на 
нивоу од 5,37%.  

Стопа задржавања или ретенциона стопа2 на нивоу четвртог квартала 2017. у .RS доменском 
простору износи око 96,39%.  

Стопа брисања3 у европским оквирима устаљена је на око 15% (медијална вредност), док је ова 
вредност за Србију у четвртом кварталу 2017. око 1,62%. 

Посматрајући остварене вредности три основна показатеља у поређењу са медијалним 
резултатима на европском нивоу, може се закључити да се Србија остварује добре резултате у 
погледу стопе задржавања и стопе брисања. Стопа задржавања, како на кварталном тако и на 
годишњем нивоу, налази се знатно изнад средњих вредности на европском нивоу. Стопа 
брисања кореспондира стопи задржавања и налази се на завидно ниском нивоу. Стопа 
креирања у четвртом кварталу 2017. бележи благи пад у односу на исти период претходне 
године. 

                                                             
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. 
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Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Током четвртог квартала 2017. настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања 
овлашћених регистара РНИДС-а. У овом кварталу своје кампање су спровели Ninet и Complus, 
док су уговоре о суфинансирању потписали IP Plus и NetCast. 

–  

Конференцијa овлашћених регистара РНИДС-а је одржана 21. новембра и једна од главних тема 
био је крај јавне расправе о новим Општим условима о раду овлашћених регистара националних 
интернет домена. Поред овога, на Конференцији ОР-ова се разговарало и о безбедности система 
ОР-ова, DNSSEC-у и РНИДС-овим едукацијама широм Србије као шанси за промоцију ОР-ова.  

Поводом Конференције ОР-ова спроведена је анкета која је дала бољи увид у то како ОР-ови 
пружају услуге заштите домена. Резултати су показали да је само шест ОР-ова објавило 
информације о три нивоа заштите на својим веб сајтовима,4 девет њих нуди и промовише ове 
услуге у разговору са својим корисницима, а три ОР-а их нуди директно у процесу регистрације 
домена на својим сајтовима. Ови резултати су представљени на Конференцији, а ОР-ови су 
подстакнути да пронађу начин да три нивоа заштите домена искористе за унапређење својих 
услуга.    

–  

Маркетиншким одељењима ОР-ова је у четвртом кварталу послато 14 обавештења са ранг 
листама, информацијама у вези са едукацијама широм Србије и осталим информацијама о 
активностима Фондације.   

Едукативно–промотивне активности 

РНИДС је током четвртог квартала одржао едукативне програме о основама правилног 
пословног присуства на Интернету. Едукације су одржане: 6. октобра у Лесковцу, у сарадњи са 
Општим удружењем предузетника Града Лесковца, 24. октобра у Врњачкој Бањи, у сарадњи са 
Општином Врњачка Бања и 28. новембра у Панчеву, у сарадњи са овлашћеним регистром 
„MadNet“ и Регионалном привредном комором Јужнобанатског управног округа. Као предавачи 
на едукацијама су учествовали Предраг Милићевић (са темом правилног пословног наступа на 
Интернету), Лазар Бошковић и Драган Варагић (са саветима за осмишљавање и израду веб 
сајта), Иван Минић (са темом најчешћих заблуда и грешака предузетника), Милоје Секулић и 
Иван Билди (са темом наступа на друштвеним мрежама) и Јелена Ожеговић (тема: „Увод у 
оглашавање на Интернету“). Едукацијама је присуствовало око 180 предузетника, представника 
малих предузећа, удружења и локалних институција, као и припадника локалних интернет 
заједница и заинтересованих појединаца. Просечне оцене целокупног утиска о едукацијама, које 
су дали присутни, кретале су се између 4,6 и 4,7. 

–  

РНИДС је организовао бесплатну радионицу на тему „Примена IPv6 у кабловским и мобилним 
мрежама“ 22. новембра 2017. Радионица је била намењена операторима мрежа, пружаоцима 
интернет услуга, академским и државним институцијама и на њој је било речи о основама IPv6 и 
транзиције са IPv4, као и увођењу IPv6 и IPv6-only мрежа. Снимак и материјали са радионице 
објављени су на сајту РНИДС-а и дистрибуирани учесницима и интерним јавностима.  

                                                             
4 На анкету су одговорила 22 ОР-а. 
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Интернет присуство РНИДС-а 

Сајт домен.срб / domen.rs 

У четвртом кварталу сајт домен.срб / domen.rs је забележио 37.200 посета и око 32.600 
појединачних посетилаца. Поред насловне странице, оне које су у овом кварталу забележиле 
највише посета су страница за претрагу расположивих назива домена, Изборник ОР-ова и текст 
о избору националног интернет домена. Табела у наставку даје детаљнији приказ 
најзаступљенијих канала саобраћаја ка сајту у четвртом кварталу:  

 

Крајем квартала је ангажована агенција „Escape“, која је у циљу припреме за будуће активности 
оглашавања на Гуглу анализирала и унапредила аналитику сајта domen.rs. Након анализе, 
агенција је поставила кодове за праћење начина на који посетиоци конзумирају садржај на овом 
сајту. Омогућено је праћење тога колико људи скролују садржаје на нашем сајту (показује да 
читају текстове), праћење броја претражених назива домена (показује колико користе WHOIS), 
као и праћење прегледа видео садржаја и директних преузимања инфографика.5 Праћење ових 
показатеља ће у будућности дати бољу слику о томе како се посетиоци понашају на нашем сајту 
и омогућити квалитетније циљано оглашавање на Гуглу.  

Присуство РНИДС-а на друштвеним медијима 

Посебан фокус у четвртом кварталу је био на видео садржајима и уживо преносима скоро свих 
активности РНИДС-а у овом периоду. Све едукације широм Србије, панел дискусија о интернет 
безбедности, као и RSNOG конференција, преношене су уживо на Фејсбук страници РНИДС-а. 
Ови видео садржаји забележили су око 7.000 прегледа у четвртом кварталу, а публика и даље 
може да их погледа на нашој Фејсбук страници и сајту rnids.rs.  

                                                             
5Кодови су постављени крајем квартала па ће мерења дати релевантне податке тек у наредном периоду.  
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Визуелни садржаји са саветима о правилном доменском 
присуству и серија доменских препорука, дељене су путем 
наших канала комуникације, а посебну пажњу публике због 
саме природе те друштвене мреже, привукле су на 
Инстаграму. На доменску илустрацију поводом 
новогодишњих празника је на Фејсбуку и Инстаграму 
реаговало око 3.000 људи. 

На овим друштвеним мрежама је током четвртог квартала 
било спроведено и оглашавање. Огласи са најавама 
едукација у Лесковцу, Врњачкој Бањи и Панчеву су, са 
линковима до догађаја, приказивани циљној публици само 
у овим градовима, како би се обезбедила боља видљивост 
у оквиру одређених циљних група и што веће присуство 

људи на догађајима. RSNOG конференција и панел дискусија о интернет безбедности, такође су 
оглашаване, те је РНИДС-ове промовисане садржаје на Инстаграму и Фејсбуку у четвртом 
кварталу видело око 97.000 људи. 

Анализе тржишта домена 

Агенција „GfK“ је за потребе РНИДС-а током четвртог квартала 2017. године спровела 
квантитативно истраживање под називом „Индекс дигиталне виталности микро, малих и 
средњих предузећа у Србији 2017“. Први сегмент истраживања показује степен употребе и 
важност кључних дигиталних канала за пословање предузећа, процену перформанси и значаја 
веб сајтова за предузеће и улогу друштвених мрежа у пословању. Други сегмент проучава 
ставове интернет корисника о томе да ли и колико верују предузећима која немају пословне веб 
сајтове, анализирајући како интернет присуство предузећа утиче на доношење одлука 
корисника. У истраживању је учествовало 300 ММСП и 500 интернет корисника, а резултати ће 
бити представљени на Конференцији ДИДС 2018 у марту 2018. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У четвртом кварталу је забележена укупно 151 објава – 22 у штампаним медијима, 121 на 
Интернету, 5 ТВ и 3 објаве на радију. Објаве су покривале углавном едукације у Лесковцу, 
Врњачкој Бањи и Панчеву (укупно 52 објаве), а затим тему интернет безбедности (укупно 29 
објава) и учешће представника РНИДС-а на Конференцији PRilika2017 (укупно 23 објаве). 
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На основу анализе 160 објава које је обухватио електронски клипинг, највећа оцена 
наклоњености је забележена у октобру, када су атуелне биле теме о интернет безбедности. 
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Вредност објава је представљена у односу 1:1 у поређењу са вредношћу огласног простора у 
појединим медијима. Детаљна клипинг анализа (са објашњењем методологије) се налази у 
прилогу овог извештаја. 

Од ауторских текстова током квартала су објављени текстови Жарка Кецића „Три начина да 
спречите 'крађу' домена“ у часопису Економетар, и „По најбољој светској пракси“ у часопису 
Интернет огледало, док су у часопису PC Press објављени текстови Лазара Бошковића 
„Регистрација .RS домена у четири корака“ и „Мали бизниси на Интернету“, као и текст „Домаћи, а 
најсигурнији“ Предрага Милићевића.  

На тему интернет безбедности Жарко Кецић је гостовао на Радио Београду 1 (Ухвати дан), 
Јелена Ожеговић на ТВ Пинк (Свитање), а Бранко Стаменковић на ТВ РТС 1. Бесплатну 
едукацију за предузетнике Панчева је најавио Ненад Орлић на Радио Београду 1 (Ухвати дан), 
док су на ТВ Пинк (Свитање) гостовали Милоје Секулић и Јелена Ожеговић. На ТВ Н1 (Јутарњи 
програм) Предраг Милићевић је говорио на тему значаја интернет присуства за предузетнике и 
њихово пословање. 

Међународна сарадња 

Службена путовања током четвртог квартала 2017. 

Датум скупа Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

3. 10. 2017. CENTR Registrar Day  Брисел Војислав Родић 

4. 10. 2017. 
58th CENTR General 
Assembly 

Брисел Војислав Родић 

5. 10. 2017. 
1st CENTR Leaders 
Meeting 

Брисел Жарко Кецић 

9–10. 10. 2017. ICANN SSR Лос Анђелес Жарко Кецић 

12–13. 10. 2017. 24th CENTR Marketing Загреб Предраг Милићевић 

22–26. 10. 2017. 75th RIPE  Дубаи Жарко Кецић 

28. 10–3. 11. 
2017. 

60th ICANN Абу Даби 
Жарко Кецић 
Дејан Ђукић 
Милоје Секулић 
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Мирјана Тасић 
Јелена Ожеговић 

18–21. 12. 2017. IGF 2017 Женева Јелена Ожеговић 

Кратки извештаји са службених путовања запослених у Канцеларији  

24nd CENTR Marketing: 12. и 13. октобра, Загреб, Хрватска 

Двадесетчетвртој CENTR маркетиншкој радионици је присуствовало 30 представника 20 
националног регистра, Afilias-а, NeuStar-а и CENTR-а. Домаћин је био хрватски регистар CARNet, а 
на њој је као представник РНИДС-а учестовао Предраг Милићевић. Најзанимљивија 
презентација се односила на DomainID, DENIC-ово решење које представља јединствен сервис за 
пријављивање на различите веб сервисе, а базирано је на властитом интернет домену. Неки од 
закључака скупа су да обнова све више утиче на укупан број (и пораст) броја домена, да је 
content marketing доминантан облик маркетиншке комуникације, да је продајни левак по угледу 
на канадски све заступљенији међу регистрима и да је GDPR (очекивано) у центру пажње 
европских регистара. 

1st CENTR Leaders Meeting. 5. октобар , Брисел, Белгија   

У Бриселу је у оквиру CENTR General Assembly одржан први CENTR Leaders Meeting, а испред 
РНИДС-а учествовао је Жарко Кецић, в.д. директора. Учесници састанка су били руководиоци 
европских регистара на коме су између осталог разменили искуства везана за унапређивање 
пословања и односа са овлашћеним регистрима. Такође, било је речи о диверсификацији 
пословних активности, на шта се одлучио мали број регистара, као и о правним аспектима нових 
правила Европске Уније и све чешћих захтева да би регистри требало да се баве и садржајем 
који се објављује на националним доменима.  

ICANN SSR2 – Internal ICANN Systems and Procedures Review, 9. и 10. октобар, Лос 

Анђелес, Сједињене Америчке Државе 

Као члан експертског тима за проверу интерних и екстерних система и процедура ICANN-а, 
Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ и в.д. директора РНИДС-а, у седишту ICANN-a вршио 
је проверу интерних система и процедура ICANN-a везаних за безбедност јединствених интернет 
идентификатора. Резултати провере биће објављени у заједничком извештају Тима за проверу. 

RIPE 75: од 22. до 26 октобра, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати 

На конференцији RIPE 75 учествовао је Жарко Кецић, в.д. директора и руководилац Сектора за 
ИКТ. Ову конференцију, осим стандардних проблема рутирања, заштите BGP протокола и 
техничких детаља везаних за DNS,  обележиле су бројне теме везане за IoT (Internet of Things), 
њихову безбедност и стандардизацију протокола. Оформљена је и нова радна група RIPE-а која 
ће се бавити овом тематиком. 
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60th ICANN: од 28. октобра до 3. новембра, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати 

На 60. ICANN-овом скупу присуствовали су запослени РНИДС-а (уз директну подршку 
организатора) који су имали прилике да учествују у састанцима у оквиру појединачних радних 
група и програма. 

РНИДС су, поред в.д. директора Жарка Кецића, који је учествовао као члан експертског Тима за 
проверу система, процеса и правила ICANN-а (Security, Stability, and Resiliency Review Team), који 
се тичу безбедности, стабилности, отпорности и глобалне оперативности система јединствених 
Интернет идентификатора, представљали и Мирјана Тасић у својству председавајуће Latin 
Generation панела, као и у својству члана РГ ccNSO Guidelines Review Commitee и члана РГ Policy 
Development Process (PDP) - Retirement, и Дејан Ђукић у својству члана Guidelines Review 
Committee и Competition, Consumer Trust, and Consumer Choice Review (CCT-REVIEW) Team-a. 
Јелена Ожеговић је учествовала у оквиру  ICANN Fellowship програма, а такође је била активна и 
у раду ICANN-овог Community Onboarding Pilot програма, у ком је као део ccNSO заједнице, била 
ментор Суражу Адхикарију из непалског регистра националног интернет домена (.NP). Њена 
улога пре и током састанка, била је да пружи подршку Суражу и у што већој мери приближи рад 
ccNSO, његову структуру и начин фунционисања. Community Onboarding Pilot Program (COP) чини 
радна група чији су чланови представници свих заједница ICANN-a, који раде на креирању 
јединственог програма који ће убрзати и олакшати ангажовање нових људи (newcomers – 
термин устаљен у ICANN заједници). Ожеговић у програму учествује као представница ccNSO 
заједнице и заједно са Алехандром Барал Рејносо из .GT регистра, ради на пружању подршке 
новим члановима заједнице, који желе да се укључе у рад ccNSO. 

Скупу је такође присуствовао и Милоје Секулић, члан Управног одбора РНИДС-а. 

IGF 2017: од 18. до 21. децембра, Женева, Швајцарска 

Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације РНИДС-а, присуствовала је Форуму о 
управљању Интернетом (Internet Governance Forum – IGF 2017). У оквиру званичног програма 
IGF-a, Ожеговић је била један од организатора и модератора радионице на тему комуницирања у 
сфери управљања Интернетом. Ова радионица је одржана 20. децембра и у њој је учествовало 
око 30 људи. 

Пословање Канцеларије 

Ефикасност и ефективност пословања 

Кадровска питања 

У Сектору за правне и опште послове на радно место сарадник за опште и административне 
послове, путем јавног конкурса, примљена је Мирјана Миловановић. 

Са Слободаном Марковићем, саветником за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
раскинут је Уговор о раду на његов захтев.  
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Финансије 

У четвртом кварталу није било потребе за ребалансом Финансијског плана. Вршена су само два 
једнократна трансфера. Један се односио на трансфер 6 милиона динара са ставке 3.1.1 
(Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем) на ставку 3.3.7 (Финансијско-
порески одливи), превасходно за покриће издвајања за ПДВ, која су повећана услед одлагања 
појединих значајнијих улагања за 2018. годину, али и већих прилива од планираних. Други пут је 
трансфер подразумевао пребацивање 2 милиона динара са групе 6 (ЦЕРТ) на ставку 5.3.2 
(Спонзорства и донације) за потребе покрића издвајања за донације у складу са одлукама УО 
РНИДС-а.  

У току последњег квартала, на аукцији одржаној 21. децембра, купљено је 39 трогодишњих 
државних обвезница деноминираних у еврима по јединичној дисконтној цени од 1.000,29 евра 
(укупно 39.011,31 евра), уз дисконтну стопу од 1,49%. 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. 

Набавке 

Осим стандардних набавки (уговори по основу набавки по отвореном поступку, текуће набавке и 
сл), извршено је и следеће: 

• Због настале потребе вршене су набавке, односно коришћене су услуге агенције за 
селекцију и регрутацију, као и адвокатске услуге 

• Због одржавања седнице Конференције суоснивача, Конференције ОР-ова и RSNOG 
конференције било је потребе за ангажманом угоститељских услуга 

• Набавка једног монитора за потребе запосленог 

• Набавка једног мобилног телефона за новозапослену особу 

• Набавка мрежне картице HP за дата центар 

• Замена HDD-а због квара 

• Набавка QNAP малог сториџа за проширење простора 

• Набавка фотоапарата са постољем за потребе Сектора маркетинга и комуникација 

• Набављен је и ситан инвентар – мишеви, тастатуре, екстерни дискови.... 

Редовни послови Канцеларије 

Правни послови 

Како је у овом периоду, као и у претходном, примљен већи број приступница нових суоснивача, 
рађено је додатно на пољу припрема документације за пријем нових суоснивача, а са 
канцеларијом јавног бележника је договорено да се овере, када има више уговора, обављају у 
просторијама РНИДС-а. Сагласно томе, највећи део уговора је оверен у просторијама РНИДС-а. 

У протеклом кварталу било је знатно више него обично промена у кадровској структури РНИДС-
а, с тим у вези су припремљени одговарајући правни документи. У Сектор општих и правних 
послова је примљена једна нова запослена, те је од стране координатора за опште и 
административне послове и руководиоца Сектора за опште и правне послове спроведена 
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потребна обука. Нова запослена је примљена на радно место сарадника за опште и 
административне послове. 

Према налогу УО са седнице од 12. децембра, започете су активности на упису РНИДС-а у 
Регистар посебних ЦЕРТ-ова. С тим у вези, обављене су консултације са запосленима у 
Националном ЦЕРТ-у при РАТЕЛ-у, у погледу процедуре и услова за упис посебног ЦЕРТ-а. 

У координацији са УО припремљен је текст акта којим су уређени услови и процедура за давање 
подршке РНИДС-а за учешће у раду других организација. С тим у вези припремљен је и нацрт 
модела уговора који потписују са РНИДС-ом лица која добију ту подршку, а оба акта су усвојена 
од стране УО током протеклог квартала. 

На иницијативу члана УО одржан је састанак са представницима Правног факултета, на ком је 
разговарано на тему сарадње на пројекту анализе модела решавања спорова код регистара на 
азијском континенту и поређење са европским моделима и посебним освртом на модел који је 
развио РНИДС. Планирано је да овај пројекат буде реализован током 2018. 

У сврху реализације неколико донација које је УО одобрио крајем 2017. припремљена је 
одговарајућа документација и координисано је у вези реализације са примаоцима донација и 
добављачима.      

Рачуноводство и ревизија 

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

Четврти квартал (октобар и почетак новембра) је обележен радом интерне ревизије на терену. 
Након рада на терену, усаглашавања ставова Интерни ревизор је доставио мишљење које 
задовољава успостављене критеријуме интерне ревизије. Извештај је усвојен од стране УО на 
282. седници, 29. новембра. Након тога, основни закључци Интерне ревизије за период од 1. 7. 
2016. до 5. 5. 2017. су презентовани на редовној седници Конференције суоснивача одржаној 16. 
децембра. 

Општи послови 

Обављани су редовни послови као што су завођење и сортирање пословне документације, 
спровођење мањих набавки средстава неопходних за редовно функционисање РНИДС-а, као и 
предаја потребне документације надлежним органима, као што су Пореска управа, Фонд ПИО, 
РЗФО и Агенција за привредне регистре.  

Ангажман професионалних услуга 

За процес селекције кандидата за посао ИКТ оператера ангажована је агенција из области 
људских ресурса. 
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Јавност рада 

Током четвртог квартала је на сајту Фондације објављено 36. издање интерног информатора 
"РНИДС инфо" на српском и енглеском језику. Такође су објављени и јавни позиви за набавку 
правних и консултантских услуга из области људских ресурса. 

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs 

У четвртом кварталу сајт рнидс.срб је забележио 53.939 посета, што је за око 74% више него у 
претходном кварталу. Узрок овоме је крај летњих одмора и интензивнија пословна активност на 
Интернету, која је уобичајена за јесењи период.   

 

Већ традиционално, енглеска, ћириличка и латиничка WHOIS страница су након насловне 
странице сајта најпосећеније и бележе 22,5% од око 91.800 прегледа свих страница на сајту.  
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Подршка раду Фондације 

Подршка органима и телима Фондације 

Подршка Конференцији суоснивача 

Редовна седница Конференције суоснивача одржана је 16. 12. 2017. у београдском хотелу „In“. Од 
73 суоснивача РНИДС-а, њих 49 је имало своје овлашћене представнике на седници 
Конференције. 
 
На овој седници усвојени су нови Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а, измене 
и допуне Статута Фондације, Извештај екстерног ревизора и спроведене су консултације о Плану 
и програму за 2018.  
 
Након седнице, одржана је јавна седница Управног одбора, на којој су чланови УО одговарали на 
питања представника суоснивача. 

Подршка Управном одбору 

У четвртом кварталу одржано је осам седница Управног одбора. 
 
Сектор општих и правних послова је пружао редовну стручну и административну подршку, која 
се састојала у припреми нацрта аката, припреми електронских седница, изради записника са 
седница, стручној подршци у раду на седницама и изради и објављивању донетих аката. 

  

Подршка развоју Интернета у Србији 

Односи са интернет заједницом 

РНИДС је током четвртог квартала одржао едукативне програме о основама доброг пословног 
присуства на Интернету. Едукације су одржане: 6. октобра у Лесковцу, у сарадњи са Општим 
удружењем предузетника Града Лесковца, 24. октобра у Врњачкој Бањи, у сарадњи са 
Општином Врњачка Бања и 28. новембра у Панчеву, у сарадњи са овлашћеним регистром 
„MadNet“ и Регионалном привредном комором Јужнобанатског управног округа. Као предавачи 
на едукацијама су учествовали Предраг Милићевић (са темом правилног пословног наступа на 
Интернету), Лазар Бошковић и Драган Варагић (са саветима за осмишљавање и израду веб 
сајта), Иван Минић (са темом најчешћих заблуда и грешака предузетника), Милоје Секулић и 
Иван Билди (са темом наступа на друштвеним мрежама) и Јелена Ожеговић (тема: „Увод у 
оглашавање на Интернету“). Едукацијама је присуствовало око 180 предузетника, представника 
малих предузећа, удружења и локалних институција, као и припадника локалних интернет 
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заједница и заинтересованих појединаца. Просечне оцене целокупног утиска о едукацијама, које 
су дали присутни, кретале су се између 4,6 и 4,7. 

–  

РНИДС је организовао бесплатну радионицу на тему „Примена IPv6 у кабловским и мобилним 
мрежама“ 22. новембра 2017. Радионица је била намењена операторима мрежа, пружаоцима 
интернет услуга, академским и државним институцијама и на њој је било речи о основама IPv6 и 
транзиције са IPv4, као и увођењу IPv6 и IPv6-only мрежа. Снимак и материјали са радионице 
објављени су на РНИДС-овом сајту и дистрибуирани учесницима и интерним јавностима.  

Организација и суорганизација скупова 

Панел дискусија „Проблеми и решења интернет безбедности“ одржана је 17. октобра у Центру за 
промоцију науке у оквиру „Европског месеца сајбер безбедности“. Скупу је присуствовало око 80 
посетилаца и новинара, а на њему су говорили домаћи и страни стручњаци из области интернет 
безбедности: Бранко Стаменковић, посебни тужилац за високотехнолошки криминал из 
Тужилаштва за ВТК у Београду, Александар Павловић, систем инжењер компаније “Coming” из 
Београда, Жарко Кецић, в. д. директора РНИДС-а и руководилац Сектора ИКТ сервиса, и  
Александар Венедјухин (Александр Венедюхин), истраживач Техничког центра за Интернет из 
Русије. 

–  

Трећа RSNOG конференција одржана је 23. новембра уз подршку РНИДС-а, RIPE NCC, Serbian 
Open Exchange (SOX) и Mainstream-a. Овај скуп је одржан у сарадњи са Интернет друштвом 
(Internet Society) који је истог дана је организовао ISOC ION конференцију. Обе конференције 
окупиле су преко 120 стручњака из највећих домаћих телекомуникационих компанија, 
кабловских оператора, интернет и хостинг провајдера. Руководилац Сектора за ИКТ, Жарко 
Кецић је у оквиру RSNOG конференције одржао предавање о DNSSEC-у. 

–  

РНИДС је подржао конференцију PRilika 2017 која је у организацији Друштва за односе са 
јавношћу Србије (ДСОЈ) одржана 6. децембра. Предраг Милићевић, руководилац Сектора 
маркетинга и комуникација РНИДС-а је, заједно са Наташом Ђукановић, директорком 
маркетинга у компанији ДоМЕн (црногорски .ME регистар), учествовао у разговору који је 
одржан у оквиру програма Конференције. Под називом „Реци ми домен и рећи ћу ти ко си“, тема 
разговора је било правилно присуство на Интернету и правилан избор назива интернет домена. 

Учешће на другим скуповима 

Предраг Милићевић је учествовао у панел дискусији о употреби ћирилице и ћириличких фонтова 
у дигиталној комуникацији, која је у оквиру Конференције новинара и медија дијаспоре и Срба у 
региону, одржана 26. октобра, у организацији Удружења новинара Србије. 

У оквиру Конференције Bizit, у организацији PC Press-a, 2. новембра је одржан панел о еТрговини 
у ком је испред РНИДС-а учествовао Предраг Милићевић. 

Милоје Секулић, члан УО РНИДС-а, Иван Минић, заменик председника КС РНИДС-а и Предраг 
Милићевић, одржали су предавања у оквиру програма Конференције „iRevolucija“, која је од 22. до 
25. новембра одржана у Ваљеву.  
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Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације РНИДС-а, присуствовала је Форуму о 
управљању Интернетом (Internet Governance Forum – IGF 2017), који је одржан од 18. до 21. 
децембра у Женеви (Швајцарска). У оквиру званичног програма IGF-a, Ожеговић је била један од 
организатора и модератора радионице на тему комуницирања у сфери управљања Интернетом. 
Ова интерактивна радионица је одржана 20. децембра и у њој је учествовало око 30 људи.  

Свечана церемонија додела награда Удружења за тржишне комуникације Србије (УЕПС) 
најбољима у струци, под називом „Креативност комуникација“, одржана је 21. децембра. Предраг 
Милићевић је овом приликом уручио признања добитницима у категорији Онлајн маркетинга. 

Финансијски извештаји 

Имајући у виду рокове за израду овог извештаја, као и за састављање финансијских извештаја 
за 2017. годину, односно Извештаја за статистичке потребе, који се очекују до краја фебруара 
2018, а да при томе претходи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2017. овај 
извештај за 4. квартал не обухвата анализу финансијских извештаја. Они су ем некомплетни, ем 
би посебно састављање само за ове потребе било непотребно. Ово је, била и дошадашња 
пракса приликом израде извештаја за последњи квартал и за претходне године. 

 

 

Реализација финансијског плана 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

А Укупно приливи 138.173.132  142.258.779  (4.085.647)  103,0% 

1 Приливи 138.173.132  142.258.779  (4.085.647)  103,0% 

1.1 
Аванси за регистрацију 
домена 

135.217.707  139.220.172  (4.002.465)  103,0% 

1.2 Провера оспособљености 48.000  36.000  12.000  75,0% 

1.3 Финансијски приливи 1.244.425  1.175.305  69.120  94,4% 

1.3.1 Камате на штедњу 730.675  995.325  (264.650)  136,2% 

1.3.2 Принос од ХоВ 183.750  179.980  3.770  97,9% 

1.3.3 Позитивне курсне разлике 330.000  0  330.000  0,0% 

1.4 Накнаде суоснивача 936.000  1.644.000  (708.000)  175,6% 

1.4.1 Обнова 852.000  780.000  72.000  91,5% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

1.4.2 Нови суоснивачи 84.000  864.000  (780.000)  1.028,6% 

1.5 Остали приливи 727.000  183.302  543.698  25,2% 

1.6 
Приливи од РНИДС-
CERT-а 

0  0  0   

Б Укупно одливи 155.890.054  121.748.348 34.141.706 78,1% 

2 
Развој регистра и 
тржишта домена 

42.271.444  26.449.996 15.821.448 62,6% 

2.1 
Развој Система за 
регистрацију и доступност 
домена 

21.254.028  12.404.852  8.849.176  58,4% 

2.1.1 Инфраструктура 7.501.760  4.363.670  3.138.090  58,2% 

2.1.2 
Систем за регистрацију 
домена 

4.245.000  2.759.366  1.485.634  65,0% 

2.1.3 
Систем за разрешење DNS 
упита 

1.852.160  1.528.937  323.223  82,5% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 3.551.000  41.436  3.509.564  1,2% 

2.1.5 Хостинг услуге 324.240  179.516  144.724  55,4% 

2.1.6 
Софтверске лиценце – 
годишња обнова 

3.779.868  3.531.928  247.940  93,4% 

2.2 
Развој и примена правила 
за регистрацију домена 

796.320  654.833  141.487  82,2% 

2.2.1 

Доприноси у вези са 
правом на управљање 
делегираним доменима – 
ICANN 

720.000  604.200  115.800  83,9% 

2.2.2 
Рад Комисије за 
решавање приговора 

76.320  50.633  25.687  66,3% 

2.2.3 
Унапређивање правила за 
решавање спорова 

0  0  0   

2.2.4 Остало 0  0  0   

2.3 Развој тржишта 14.938.002  8.657.496 6.280.506 58,0% 

2.3.1 
Сарадња са овлашћеним 
регистрима 

2.212.000  1.119.125  1.092.875  50,6% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

2.3.2 
Спровођење едукативно-
промотивних кампања 

4.110.000  2.254.350  1.855.650  54,9% 

2.3.3 
Промотивни материјали 
(BTL) 

960.000  959.261  739  99,9% 

2.3.4 
Спољни сарадници – 
маркетинг 

1.480.000  808.008 671.992 54,6% 

2.3.5 
Унапређивање интернет 
присуства 

0  0  0   

2.3.6 
Спровођење 
истраживања о тржишту 
домена 

900.000  634.633  265.367  70,5% 

2.3.7 Односи са медијима 1.680.000  1.024.740  655.260  61,0% 

2.3.8 
Спољни сарадници - 
односи са јавношћу 

1.976.002  1.429.838  546.164  72,4% 

2.3.9 
Креирање ад хок садржаја 
за интернет сајтове и 
друштвене профиле 

0  0  0   

2.3.10 Офлајн едукација 1.620.000  427.540  1.192.460  26,4% 

2.4 
Домаћа и међународна 
размена најбоље праксе 

5.283.094  4.732.814  550.280  89,6% 

2.4.1 
Службена путовања 
запослених 

4.399.969  4.209.252  190.717  95,7% 

2.4.2 
Организација 
међународних радионица 

348.750  0  348.750  0,0% 

2.4.3 
Чланарине у 
међународним 
удружењима 

534.375  523.562  10.813  98,0% 

3 
Пословна изврсност и рад 
Канцеларије 

73.351.064  65.756.367 7.594.697  89,6% 

3.1 
Ефективно и ефикасно 
пословање 

4.299.900  2.617.699  1.682.201  60,9% 

3.1.1 
Увођење стандарда у 
пословање и управљање 
пословањем 

1.258.300  14.850  1.243.450  1,2% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

3.1.2 Професионалне услуге 2.861.600  2.602.849  258.751  91,0% 

3.1.3 
Стабилност пословања и 
управљање ризицима 

180.000  0  180.000  0,0% 

3.2 Запослени 40.840.264  37.126.416  3.713.848  90,9% 

3.2.1 Зараде запослених 39.305.964  35.766.836  3.539.128  91,0% 

3.2.2 Превоз запослених 442.300  327.405  114.895  74,0% 

3.2.3 
Друга давања 
запосленима у складу са 
уговорима о раду 

120.000  65.191  54.809  54,3% 

3.2.4 Развој кадрова 972.000  966.984  5.016  99,5% 

3.3 
Режијски, комунални, 
административни и 
порески одливи 

27.323.400  25.658.141  1.665.259  93,9% 

3.3.1 Комуналије 1.297.600  1.294.938  2.662  99,8% 

3.3.2 Комуникације 972.000  960.849  11.151  98,9% 

3.3.3 
Одржавање опреме и 
просторија 

995.400  823.302  172.098  82,7% 

3.3.4 Репрезентација 612.000  562.859  49.141  92,0% 

3.3.5 
Административни и 
логистички издаци 

1.204.400  1.180.267  24.133  98,0% 

3.3.6 Осигурање 462.000  446.889  15.111  96,7% 

3.3.7 
Финансијско-порески 
одливи 

21.780.000  20.389.038  1.390.962  93,6% 

3.4 
Набавка основних 
средстава за Канцеларију 

887.500  354.111  533.389  39,9% 

3.4.1 
Рачунарска опрема у 
Канцеларији 

607.500  158.962  448.538  26,2% 

3.4.2 Канцеларијска опрема 280.000  195.149  84.851  69,7% 

4 
Организациони развој 
Фондације 

23.232.629  19.314.790  3.917.839  83,1% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

4.1 
Обезбеђивање јавности 
рада и високог нивоа 
одговорности 

1.056.200  927.023  129.177  87,8% 

4.1.1 Корпоративни материјали 603.000  523.823  79.177  86,9% 

4.1.2 Сајт рнидс.срб  453.200  403.200  50.000  89,0% 

4.2 Рад Управног одбора 12.039.300  10.663.627  1.375.673  88,6% 

4.2.1 
Накнаде за рад чланова 
УО 

10.606.300  10.034.957  571.343  94,6% 

4.2.2 
Техничка подршка за рад 
УО 

408.000  0  408.000  0,0% 

4.2.3 
Спољни сарадници и 
консултанти УО 

200.000  122.341  77.659  61,2% 

4.2.4 Радне групе УО 795.000  506.329  288.671  63,7% 

4.2.5 Трошкови превоза  30.000  0  30.000  0,0% 

4.3 
Рад Конференције 
суоснивача 

3.786.122  3.195.104  591.018  84,4% 

4.3.1 
Накнаде за рад 
председника и заменика 
председника КС 

2.385.000  2.269.636  115.364  95,2% 

4.3.2 
Одржавање седница 
Конференције суоснивача 

1.003.622  925.468  78.154  92,2% 

4.3.3 
Радне групе Конференције 
суоснивача 

397.500  0  397.500  0,0% 

4.4 
Рад осталих тела 
Фондације 

1.830.150  1.736.178  93.972  94,9% 

4.4.1 Статутарна комисија 930.150  882.826  47.324  94,9% 

4.4.2 Интерна ревизија 900.000  853.352  46.648  94,8% 

4.5 Међународна сарадња 3.892.757  2.526.212  1.366.545  64,9% 

4.5.1 Службена путовања 3.342.757  2.526.212  816.545  75,6% 

4.5.2 
Сарадња са другим 
Регистрима 

550.000  0  550.000  0,0% 



 

Извештај Канцеларије РНИДС-а за четврти квартал 2017. 28/30 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

4.6 
Техничка подршка за рад 
тела Фондације 

628.100  266.646  361.454  42,5% 

4.6.1 Репрезентација 96.000  80.000  16.000  83,3% 

4.6.2 
Стручна помоћ у раду тела 
Фондације 

50.000  0  50.000  0,0% 

4.6.3 
Е-услуге за потребе тела 
Фондације 

129.600  59.271  70.329  45,7% 

4.6.4 
Трошкови организације 
скупова 

100.000  0  100.000  0,0% 

4.6.5 Осигурање за путовања 52.500  20.901  31.599  39,8% 

4.6.6 Остали трошкови 200.000  106.474  93.526  53,2% 

4.7 
Спровођење Споразума са 
Министарством 

0  0  0   

4.7.1 
Консултант за 
организациона питања 

0  0  0   

4.7.2 
Консултант за 
информациону безбедност 

0  0  0   

4.7.3 Остало 0  0  0   

5 
Подршка развоју 
Интернета у Србији 

14.434.917  10.227.195  4.207.722  70,9% 

5.1 

Пружање подршке 
државним институцијама 
у доношењу и спровођењу 
ИКТ политика 

900.000  0  900.000  0,0% 

5.2 
Едукација стручне и шире 
јавности у области 
Интернета 

1.850.000  733.347  1.116.653  39,6% 

5.2.1 Сарадња са факултетима 350.000  170.000  180.000  48,6% 

5.2.2 Едукација путем интернета 1.500.000  563.347  936.653  37,6% 

5.3 
Пружање подршке 
интернет заједници 

11.684.917  9.493.848  2.191.069  81,2% 

5.3.1 
Пружање подршке развоју 
садржаја 

1.471.650  314.240  1.157.410  21,4% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 12. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

5.3.2 Спонзорства и донације 3.810.000  3.315.065  494.935  87,0% 

5.3.3 Организовање скупова 5.653.267  5.137.855  515.412  90,9% 

5.3.4 RSNOG 750.000  726.688  23.312  96,9% 

6 РНИДС-CERT 1.000.000  0  1.000.000  0,0% 

9 Резерва 1.600.000  0  1.600.000  0,0% 

9.1 Резерва УО 800.000  0  800.000  0,0% 

9.2 Резерва директора 800.000  0  800.000  0,0% 

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

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

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

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

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2017, 
паралелно са 30. 9. 2017: 

Датум 30. 09. 2017. 31. 12. 2017. 

Средњи курс евра 119,3659 118,4727 

Валута RSD RSD RSD EUR 

 

Средства у РСД RSD Прерачунато у EUR RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у РСД 41.748.539 €349.753 35.276.393 € 297.760 

Орочена средства у РСД 14.000.000 €117.286 14.000.000 € 118.171 

Укупно 55.748.539 €467.039 49.276.393 € 415.930 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

RSD 
EUR 

Прерачунато у 
RSD 

EUR 

Текућа средства у ЕУР 10.000.122 €83.777 10.206.070 € 86.147 

Орочена средства у ЕУР 6.183.154 €51.800 6.136.886 € 51.800 

Укупно 16.183.275 €135.577 16.342.956 € 137.947 

 

Укупно без ХОВ 71.931.814 € 602.616 65.619.349 € 553.877 

Хартије од вредности 11.697.858 € 98.000 16.232.100 € 137.011 
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Датум 30. 09. 2017. 31. 12. 2017. 

Средњи курс евра 119,3659 118,4727 

Валута RSD RSD RSD EUR 

Укупно новчана средства 83.629.672 € 700.616 81.851.403 € 690.888 

 
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, износи 
81.851.403 динара. 

 

У Београду, 
2. фебруар 2017. 

 Жарко Кецић 

в.д. директорa РНИДС-а 

 


