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Увод 

На основу Статута Фондације РНИДС, Управни одбор подноси Годишњи извештај Конференцији 
суоснивача РНИДС-а, која га усваја на својој редовној седници, а широј јавности је овај извештај 
доступан преко веб-сајта Фондације. Овај извештај се односи на 2017. и садржи опис свих 
активности Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је Годишњим 
извештајем директора о раду Канцеларије, који се доставља Управном одбору РНИДС-а, који га 
усваја и такође је доступан на веб-сајту Фондације. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током 2017. године: 

■ DNS сервис је функционисао са 100% расположивости 
■ Сервиси за регистрацију су функционисали са 100% расположивости  
■ Прихваћено је 2.046 аванса за услугу регистрације 
■ Укупни прилив у години износи 140.864.172 динара, са ПДВ-ом 

На крају 2017. године: 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 98.700.RS и 2.614 СРБ 
■ Број суоснивача РНИДС-а износи 114 
■ Број овлашћених регистара РНИДС-а износи 42 

Кратки преглед најважнијих догађаја у 2017. 

Најважније активности Управног одбора у 2017: 

■ Усвојен је Финансијски план за 2017. 

■ Усвојена је Пописна листа имовине у 2017. 

■ Усвојен је Годишњи извештај директора о раду Канцеларије током 2016. 

■ Усвојен је завршни рачун за 2016. годину 

■ Усвојен је Предлог измена Статута РНИДС-a 

■ Усвојен је Правилник о финансијском извештавању 

■ Усвојен је Акт о безбедности ИКТ система РНИДС-a 

■ Одржане су две редовне седнице Конференције суоснивача, на којима су усвојене 
измене Статута, измене Општих услова о раду овлашћених регистара РНИДС-а и 
изабрана два члана Статутарне комисије. 

■ Одржана је изборна Конференција суоснивача на којој су изабрани председник и 
заменик председника Конференције суоснвиача. 

■ Одржане су две Конференције овлашћених регистара 

■ Управни одбор био ангажован на избору директора Фондације обзиром да је до тада 
актуелном директору истекао мандат. Пошто Управни одбор на јавном конкурсу није 
изабрао директора, за вд директора је 15. јула 2017. постављен Жарко Кецић, 
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руководилац Сектора ИКТ сервиса, до именовања директора Фондације, а најдуже на 
период од годину дана од дана именовања. 

■ Управни одбор је донео одлуке о пријему 71 (седамдесетједног) новог суоснивача. 

■ Управни одбор је донео одлуке о брисању 4 (четири) суоснивача - „Cofis“ д.о.о, Еунет 
д.о.о., „WM EQUITY PARTNERS“ и Yunet International д.о.о. 

■ Управни одбор је усвојио коначни нацрт Општих услова о раду овлашћених регистара 
РНИДС-а и предложио га Конференцији суоснивача, која га је усвојила на редовној 
Конференцији суоснивача у децембру 2017. 

■ Управни одбор је формирао програмски одбор за скуп посвећен интернет доменима 
који се одржава 7. марта 2018. 

■ Управни одбор је донео одлуку којом је утврђена висина доприноса који ће бити 
плаћани ICANN-у на име чланства у ccNSO. 

■ Управни одбор је донео одлуку о утврђивању аката директора који се објављују. 

■ Управни одбор је донео одлуку о утврђивању услова за подршку 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. 

■ Закључен је Споразум о сарадњи са Удружењем „Милутин Миланковић“. 

■ Закључен је Споразум о сарадњи са Универзитетом у Нишу. 

■ Закључен је Споразум о сарадњи са Удружењем „Центар за развој е-трговине и 
заштиту потрошача на интернету“. 

■ Одабрана је адвокатска канцеларија за пружање правних услуга у процесу избора 
директора. 

■ Управни одбор је донео одлуку да се изврши уписивање РНИДС-ЦЕРТ у регистар ЦЕРТ-
ова код Националног ЦЕРТ-а. 

■ Управни одбор је донео одлуке о донацијама за потребе пројекта „Битка за знање“, за 
основну школу деце ометену у развоју „Антон Скала“, Београд, за школу за основно и 
средње образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом „14. Октобар“, 
Ниш, за Дом за смештај одраслих лица, Кулина, за установу „Дечије село“. 

■ Управни одбор је усвојио План и програм рада, као и Финансијски план  за 2018. годину.  

Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност назива домена 

ИКТ инфраструктура 

Током 2017. године није било прекида у раду система за регистрацију домена РНИДС-а. Сви 
сервиси су радили без прекида и било каквог проблема или успорења и били су доступни 
корисницима 100% времена. 
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НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RsReg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

У 2017. години било је неколико најављених прекида у пружању услуга у дата центрима, али нису 
утицали на рад сервиса РНИДС-а.  

Управни одбор донео је одлуку којом се директор овлашћује да склопи Анекс уговора о 
одржавању. У првом кварталу Управни одбор је донео одлуку о покретању отвореног поступка 
за набавку услуге дата центра. 

У складу са законским обавезама, УО је једногласно донео Акт о безбедности ИКТ система 
РНИДС-a. 

На 275-тој седници ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о давању сагласности директору за склапање 
уговора са добављачем VM WARE лиценци. 

Софтвер за регистрацију назива домена 

Током 2017. је настављено унапређење и праћење стабилности и параметара рада новог система 
за регистрацију домена који је уведен у рад средином 2016.. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Унапређење аката о регистрацији 

 

После спроведених јавних консултација о документима: 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, као и после одржане 
Конференције ОР-ова одржане 21.новембра 2017., Управни одбор је на 282. седници усвојио 
коначни предлог Општих услова о раду ОР-ова и упутио га на усвајање Конференцији суоснивача, 
која је усвојила овај документ на својој редовној седници 16. децембра 2017. 

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, су у 
надлежности Управног одбора, који ће их додатно разматрати и затим усвојити. 
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Развој тржишта домена 

У овом периоду Комисија за поступање по примедбама у случају повреде аката о регистрацији је 
поступала у три случаја. УО је информисан о сигурносном инциденту код једног овлашћеног 
регистра. Установљено је да је овлашћени регистар претрпео безбедносни ицидент којим је 
погођен одређен број регистрованих назива националних домена код овог ОР-a. Овлашћени 
регистар је поступио ефикасно у санирању последица шире размере и изречена је мера 
безбедности. На састанку са одговорним представницима овлашћеног регистра присуствовали 
су и поједини чланови Управног одбора. 

Детаљни прегледи развоја тржишта домена су дати у годишњем извештају директора за 2017. 

Покренут је поступак набавке услуге израде новог едукативног веб сајта РНИДС-а (domen.rs - 
домен.срб). Поступак је обустављен одлуком УО због недовољно конкурентних понуда које су 
добијене. 

Тржишна сарадња са ОР-овима 

У 2017. је настављен Програм суфинансирања оглашавања ОР-oва. УО је обавештаван о 
кретању и регистрованом броју домена појединачно по ОР-овима и у складу са тим формираној 
ранг листи, како би се имао бољи увид у рад овлашћених регистра РНИДС-а. У оквиру Програма 
су Беотел, Ninet и Complus у неколико наврата успешно спровели своје кампање, док су Adriahost 
и Unlimited Internet своје кампање продужили и на 2018. годину. У 2017. су и Unlimited Internet, 
Eutelnet, NetCast и IP Plus потписали уговоре и приступили Програму суфинансирања 
оглашавања овлашћених регистара.Током четвртог квартала два ОР-а (Ninet и Complus) су 
спровели своја оглашавања по овом Програму, а уговоре о суфинансирању су потписала два 
нова ОР-а (IP Plus и NetCast). 

У 2017. су одржане две Конференције Овлашћених регистара РНИДС-а – 20. јуна 2017. у Belgrade 
Art Hotel-у и 21. новембра 2017. У Хотелу ЗИРА у Београду. Поред техничких, правних, 
административних и маркетиншких питања посебна пажња је посвећена темама као што су Закон 
о информационој безбедности и нови Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а. 

Управни одбор је донео Одлуку да се започне формирање Радне групе за Овлашћене регистре. 

Међународна сарадња 

Службена путовања током 2017. 

У 2017. је Управни одбор донео одлуке о упућивању на службена путовања следећих учесника 
(чланова УО и директора/вд директора). 

  

Датум скупа Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

1–2. 3. 2017. 57th CENTR GA Јурмала 
Данко Јевтовић 
Војислав Родић 
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11–16. 3. 2017. 58th ICANN Копенхаген Данко Јевтовић 

2–4. 5. 2017. CENTR BoD  Гент Данко Јевтовић 

8–12. 5. 2017. 74th RIPE Будимпешта Мирко Мирковић 

12–15. 5. 2017. DNS-OARC Мадрид 
Мирко Мирковић 
Владимир Алексић 

16. 5. 2017. CRO-IGF 2017 Загреб Војислав Родић 

29–31. 5. 2017. CENTR Jamboree Франкфурт 
Данко Јевтовић 
Милоје Секулић 
Владимир Алексић 

26–29. 6. 2017. 59th ICANN  Јоханесбург 
Данко Јевтовић 
 

6–7. 9. 2017. 19th TLDCON 2017 Алмати Горан Миланковић 

14–15. 9. 2017. 
72th APTLD Members 
Meeting 

Тбилиси Горан Миланковић 

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

4. 10. 2017. 
58th CENTR General 
Assembly 

Брисел Жарко Кецић 

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

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

28. 10–3. 11. 
2017. 

60th ICANN Абу Даби 
Жарко Кецић 
Милоје Секулић 
 

Управни одбор је упутио Владимира Алексића, члана УО, на службени пут, 55th CENTR Legal & 
Regulatory workshop у Оксфорду, Велика Британија, с тим што ће ово путовање да буде 
реализовано у 2018. 

Пословање Фондације 

Финансије 

Током првог квартала УО је усвојио Финансијски план за 2017. који је одмах ступио на снагу.  

Почетком године усвојена је Пописна листа имовине у 2016. години, а сачињен је и поднет 
статистички Финансијски извештај за 2016. 

УО је једногласно донео одлуку о покретању отвореног поступка за набавку услуге 
књиговодства и у истом периоду дао сагласност за коначан текст конкурсне документације. 

УО је усвојио Правилник о финансијском извештавању. 

Редовно су израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји, који су дати при крају 
овог документа у секцији Финансијски извештаји, заједно са прегледом стања финансијских 
средстава Фондације. 

Почетком првог квартала УО је усвојио Финансијски план за 2017. који је одмах ступио на снагу.  
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Почетком године усвојена је Пописна листа имовине у 2016. години, а сачињен је и поднет 
статистички Финансијски извештај за 2016. 

УО је једногласно донео одлуку о покретању отвореног поступка за набавку услуге 
књиговодства и у истом периоду дао сагласност за коначан текст конкурсне документације. 

УО је усвојио Правилник о финансијском извештавању. 

Редовно су израђивани и објављивани квартални финансијски извештаји, који су дати при крају 
овог документа у секцији Финансијски извештаји, заједно са прегледом стања финансијских 
средстава Фондације. 

Током 2017. УО је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације. 

На 273. седници констатован је пријем извештаја независне ревизије за 2016. Извештај је  
благовремено достављен Конференцији суоснивача ради разматрања. 

На 282. седници је Управни одбор усвојио Извештај Интерне ревизије за период од 1. јула 2016. до 
5. маја 2017 

Такође на 273. седници Управни одбор је констатовао пријем анализе финансијских ефеката 
измена систематизације радних места у 2017. и 2018. години. На њих ће се обратити посебна 
пажња приликом израде плана за нареду годину. 

На 272., 275. и 280. седници су усвојене измене Финансијског плана за 2017. 

Активности органа и тела Фондације 

Јавност рада 

У припреми измена постојећих и доношења нових докумената за које су предвиђене јавне 
консултације (Статут, Општи услови о раду овлашћених регистара) Управни одбор је спроводио 
јавне консултације у примереним роковима. 

У току године су објављени следећи јавни позиви из делокруга рада Управног одбора: 

• Јавни позив за подношење понуде за набавку књиговодствених услуга 

• Конкурс за директора Фондације 

• Јавни позив за подношење понуде за набавку израде и одржавања интернет сајта 
домен.срб / domen.rs 

• Јавни позив за подношење понуде за набавку VM WARE лиценци 

• Јавни позив за набавку правних услуга 

• Јавни позив за набавку консултантских услуга из области људских ресурса 

Редовно су објављивани записници и одлуке са одржаних седница УО. 

Објављен је усвојени Годишњи извештај о раду Канцеларије током 2016. Такође је објављена и 
информација о безбедносном инциденту код једног овлашћеног регистра. 
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Управни одбор је после редовне седнице Конференције суоснивача одржане 20.маја 2017., 
одржао 270. седницу, на коју су позвани сви овлашћени представници суоснивача и на којој су 
чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача. 

Управни одбор је на 281. седници донео Одлуку о утврђивању аката директора који се објављују. 

Управни одбор је после редовне седнице Конференције суоснивача одржане 16.децембра 2017., 
одржао 285. седницу, на коју су позвани сви овлашћени представници суоснивача и на којој су 
чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача. 

Управни одбор је на 286. седници усвојио текст одговора на питања овлашћених представника 
суоснивача МАДНЕТ и ГРАНСИ, а по Упутству о питањима и примедбама. 

Активности Управног одбора 

Током 2017. је одржано 30 седница Управног одбора, од чега шест електронских. 

Чланови УО су одржавали радне састанке на којима су разрађиване актуелне теме из свог 
делокруга рада, Одржано је и више радних састанка чланова УО. Такође, УО је имао неколико 
радних састанка са запосленима из Канцеларије на тему пројеката подршке интернет заједници 
и реализације Плана и програма УО за 2017. 

Након одржавања редовних Конференција суоснивача (20. мај и 16. децембар), а у складу са 
одлуком Управног одбора од 22.јануара 2015., Управни одбор је одржао седнице УО на које су 
позвани сви овлашћени представници суоснивача. На овим седницама је одговарано на питања 
суснивача, како у току седнице, тако и накнадно. 

Управни одбор је благовремено упутио одговор на писани допис добијен од Овлашћеног регистра 
AVCOM. 

Донета је оцена рада директора за друго полугодиште 2016. године, одређен је бонус од 6%. 
Донета је оцена рада директора за прво полугодиште 2017. године, одређен је бонус од 7,5%. 

УО је активно радио на припреми предлога измена Статута као и припреми измена Општих услова 
о раду овлашћених регистара и пратећих аката. 

Ангажована је адвокатска канцеларија за припрему новог уговора са директором. 

Припремљен је и усвојен документ који дефинише област деловања РНИДС-ЦЕРТ, неопходан 
ради даљих корака у успостављању ове делатности. Управни одбор је донео одлуку о упису 
РНИДС-ЦЕРТ у регистар ЦЕРТ-ова код Националног ЦЕРТ-а. 

Управни одбор је донео одлуку о обустављању поступка за избор квалификованих понуђача у 
области маркетинга и ПР-а. Управни одбор је донео одлуку о продужењу уговора о редовним 
активностима са агенцијом „Агит Проп“ и агенцијом „Блинк“ до краја 2017 године. 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак да се вд директору даје сагласност за учешће у 
ICANN Security, Stability, and Resiliency of the DNS Review Team-у. 
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Подршка раду Конференције суоснивача 

Током године одржане су две редовне и једна изборна седница Конференције суоснивача. 

У овом периоду, Управни одбор био је ангажован на изради и припреми израде Предлога измене 
Статута Фондације. Једногласно је усвојен Извештај Радне групе за израду предлога измена 
Статута1. Потом је донет закључак по ком УО доставља Извештај РГ за измену Статута и тражи 
оцену предложених измена Статута од Статутарне комисије. 

Можда најбитнији моменат у подршци активности Конференције суоснивача је припрема и 
изгласавање новог Статута фондације. Поред Статута усвојен је и Годишњи извештај о раду УО 
за 2016. Годину. 

Измене Статута су изгласане на редовној седници конференцији суоснивача одржаној 20.маја 
2017. 

Подршка раду Статутарне комисије 

У току 2017. Управни одбор је поставио три питања/захтева за тумачење Статутарној комисији и 
по свим питањима добио одговоре и тумачења. 

Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

РНИДС jе одржао неколико састанака са државним институцијама којима је присуствовао 
саветник директора за ИКТ политику и односе на интернет заједницом, о којима је обавештен 
УО. 

Односи са интернет заједницом 

Програми едукације 

Поједини чланови Управног одбора, Конференције суоснивача и запослени у стручним службама 
РНИДС-а реализовали четири образовна програма о основама правилног пословног присуства 
на Интернету у Бору, Лесковцу, Врњачкој Бањи и Панчеву. 

                                                             

1 https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2017_02_02-rg-izvestaj-statut.PDF 



 

Годишњи извештај о раду Управног одбора за 2017. 11/13 

Организација и суорганизација скупова 

Дана 7. и 8. марта, у Хотелу „Метропол палас” у Београду, пред преко 400 посетилаца и 60 
новинара и 7 званичних блогера, одржана је осма по реду годишња конференција о развоју 
Интернета у свету и у оквиру .RS и .СРБ доменских простора – ДИДС 2017, у организацији 
Фондације, под слоганом ”Тајне интернет претрага: Тражи, Нађи, Посети”. Целодневни програм 
ДИДС-а, традиционално подељен у три блока, поред ИТ професионалаца из свих привредних 
области, окупио је и друге домаће кориснике Интернета најразличитијих интересовања. 
Конференцију су отворили испред РНИДС-a директор Данко Јевтовић и председник УО Војислав 
Родић. Дана 8. марта, одржан је трећи Регионални интернет форум – РИФ 2017, као пратећи 
форум ДИДС-а, коме је поред позваних учесника било око 70 присутних. Скуп је био намењен 
професионалцима из регије и Србије, па је одзив био одличан. Овогодишњем ДИДС-у је посебан 
печат дат и на визуелном ефекту који је био знатно бољи од претходних година. 

Предложен је и усвојен датум одржавања ДИДС-а за 2018. годину, 6.-7.март 2018. 

Дана 27. јануара у Стартит центру обележена је пета годишњица СРБ. домена, скупом под 
називом „Ћирбастерс 2”, током кога је организована дискусија којом је изведен и закључак да 
коришћење ћириличког писма није одраз национализма, већ поштовања свог језика. 

РНИДС је у првом кварталу 2017. подржао организацију јубиларне, 20. по реду, „PC Press Top 50“ 
доделе награда за 50 домаћих најбољих онлајн остварења у 2016. Посебно признање сајту 
Београдске филхармоније (бгф.срб) доделио је Војислав Родић, председник УО РНИДС-а. 

У овом периоду РНИДС је учествовао на неколико скупова који су од значаја за интернет 
заједницу, коју је организовали Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије, 
Научно технолошки инкубатор, Share фондација, Blog Open. 

Након одржаног састанка са саветником директора за ИКТ, где су представљени пројекти у 
области ИТ и Интернета, Управни одбор донео је одлуку да: 

• спонзорише овогодишњи трећи по реду SEEDIG, а Програмски одбор ове конференције 
одобрио је две теме које су предложене од стране РНИДС-a: “ IDN implementations in the 
SEE region” и “Open data initiatives in the SEE region”, 

• подржи пројекат Фонда Б92 “Битка за знање”, у оквиру кога ће РНИДС током 2017. 
помоћи у опремању 10 школа комплетима робота, 

• спонзорише и учествује у организацији скупа “ Шабац-линк”, који ће бити одржан 
почетком другог квартала. 

Предложен је и усвојен датум одржавања ДИДС-а за 2018. годину, 6.-7.март 2018. 

РНИДС је учестовао у оквиру програма ”Битка за знање”. У априлу 2017. пет основних школа из 
Београда, Ниша, Крагујевца, Суботице и Ковачевца су добили едукативне роботе2. 

РНИДС је учествовао на конференцији ”Шабац линк”3. 

Са Правним факултетом Универзитета у Београду је одржана трећа годишња конференција 
”Интелектуална својина и Интернет”4. 

                                                             

2 https://www.rnids.rs/новости/рнидс-помогао-битку-за-знање 
3 https://www.rnids.rs/новости/рнидс-на-конференцији-о-електронском-пословању-шабац-линк 
4 https://www.rnids.rs/новости/трећа-годишња-конференција-интелектуална-својина-и-интернет 

https://www.rnids.rs/новости/рнидс-помогао-битку-за-знање
https://www.rnids.rs/новости/рнидс-на-конференцији-о-електронском-пословању-шабац-линк
https://www.rnids.rs/новости/трећа-годишња-конференција-интелектуална-својина-и-интернет
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Подржане су конференције ”Е-трговина 2017” Палић,  и одржана едукација ”Пословање на 
Интернету” у Бору5. 

Панел дискусија „Проблеми и решења интернет безбедности“ одржана је 17. октобра у Центру за 
промоцију науке у оквиру „Европског месеца сајбер безбедности“6. 

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)7. 

РНИДС је подржао конференцију PRilika 2017 која је у организацији Друштва за односе са 
јавношћу Србије (ДСОЈ) одржана 6. децембра. 

Управни одбор је утврдио наредне организационе кораке у припреми ДИДС2018 и РИФ2018. и 
одредио састав Програмског одбора за ДИДС2018. 

Детаљан извештај о свим догађајима се налази у годишњем Извештају директора за 2017. 

РНИДС-CERT 

У 2017 је усвојен Акт о информационој безбедности РНИДС-a, што је од великог значаја за 
будући CERT, с обзиром да је РНИДС проглашен ИКТ системом од посебног значаја.  

Управни одбор је донео одлуку о упису РНИДС-ЦЕРТ у регистар ЦЕРТ-ова код Националног 
ЦЕРТ-а.  

Финансијски извештаји 

У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за наведени период 
(прва три квартала 2017. и стање на дан 30.9.2017) и одговарајуће стопе раста: 

  .000 РСД 
2016. 

или 31. 12. 2016. 
2017. 

или 31. 12. 2017. 
% 

Пословни приходи 106.111 112.472 106,0% 

Пословна добит 6.025 11.860 196,8% 

Нето резултат 6.258 9.635 154,0% 

Актива 142.538 157.801 110,7% 

Капитал 79.068 88.703 112,2% 

                                                             

5 https://www.rnids.rs/новости/рнидс-на-конференцији-е-трговина-2017 https://www.rnids.rs/новости/рнидс-
одржао-едукацију-пословање-на-интернету-у-бору 
6 https://www.rnids.rs/новости/одржана-панел-дискусија-проблеми-и-решења-интернет-безбедности  
7 https://www.rnids.rs/новости/одржане-трећа-rsnog-и-isoc-ion-конференције  

https://www.rnids.rs/новости/рнидс-на-конференцији-е-трговина-2017
https://www.rnids.rs/новости/рнидс-одржао-едукацију-пословање-на-интернету-у-бору
https://www.rnids.rs/новости/рнидс-одржао-едукацију-пословање-на-интернету-у-бору
https://www.rnids.rs/новости/одржана-панел-дискусија-проблеми-и-решења-интернет-безбедности
https://www.rnids.rs/новости/одржане-трећа-rsnog-и-isoc-ion-конференције
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  .000 РСД 
2016. 

или 31. 12. 2016. 
2017. 

или 31. 12. 2017. 
% 

Нето дуг -15.687 -23.493 149,8% 

Нето обртни фонд -9.650 1.231 / 

Уз значајан раст пословне и нето добити, насталих као последица раста пословних прихода од 
6%, уз незнатан раст пословних расхода (укупно укључујући и амортизацију – која је изоловано 
порасла за 62,1% услед обнављаса основних средстава у претходном периоду). Све то је 
остварено уз ЕБИТДА маржу од 17,2%. Најзначајнија промена од почетка године, јесте 
унапређење ликвидности посматраног кроз призму нето обртног фонда, односно померање са 
изразито негативног (због значајних улагања у сталну имовину током 2016) на изразито 
позитиван од преко 1,2 милиона динара. 

Као показатеље ликвидности, уз нето обртни фонд који је на крају 2017. позитиван и то на нивоу 
од 1.231 хиљаду динара, наводе се три показатеља на крају посматраних периода, који су доказ 
значајног раста ликвидности у посматраним пресечним тачкама: 

 

Показатељ 31. 12. 2015. 31. 12. 2016. 31. 12. 2017. 

Ликвидност 1. степена 0,37 0,25 0,34 

Ликвидност 2. степена 0,96 0,84 0,98 

Ликвидност 3. степена 0,97 0,85 1,02 

Периодични финансијски извештаји су дати у прилогу годишњег Извештаја директора за 2017.. 

 

У Београду, 
10. маја 2018. 

 Војислав Родић 

председник Управног одбора 
 


