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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током првог квартала 2020. године: 

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

■ Укупан прилив у кварталу износи 50.403.841 динара са ПДВ-ом. 

■ Укупан прилив од аванса за домене износи 49.034.630 динара са ПДВ-ом. 

На крају првог квартала 2020. године: 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 109.960 .RS и 2.500 .СРБ. 

Кратак преглед најважнијих активности у кварталу 

Најважније активности и догађаји током првог квартала 2020. године: 

■ Свакако, догађај који је све друге ставио у сенку јесте избијање пандемије 

коронавируса и њен утицај на пословање. Услед насталих околности, сви 

планови у вези догађаја су померени, а колектив РНИДС-а је био принуђен да се 

у кратком организује и прилагоди раду од куће. 

■ Интензивно је рађено на припреми конференције ДИДС 2020, као и скупа 

регионалних регистара, али догађаји, услед поменутих разлога, нису одржани. 

■ Завршена је имплементација DNSSEC-а, односно верификација потписаних зона 

пре публиковања.  

■ Постављена нова верзија сајта домен.срб/domen.rs. 
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У првом кварталу 2020. није било прекида у раду система РНИДС-а.  

 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

У овом периоду није било прекида у у раду сервиса РНИДС-а и сви сервиси су били  

доступни корисницима 100% времена. 

Унапређење система за регистрацију 

На систему за регистрацију назива домена имплементиране су измене везане за 

прихватање података за DNSSEC потписане домене у свим доменским просторима 

којима управља РНИДС. Подаци о домену везани за DNSSEC могу се ажурирати путем 

веб-апликације, као и преко машинског EPP интерфејса. 

Имплементирана је и аутоматска валидација исправности унетих DNSSEC параметара, 

како би се избегло да објављивањем неисправних DNSSEC параметара за домен DNS 

сервери код којих је укључена DNSSEC валидација, третирају одговор као невалидан, 

чиме би домен  постао недоступан. Сви исправно унети и валидирани подаци везани за 

DNSSEC доступни су на DNS серверима РНИДС-а приликом првог освежавања зона. 

Сви доменски простори којима управља РНИДС имају од раније одговарајуће DNSSEC 

записе у родитељској зони, тако да је успостављен исправан ланац поверења од ROOT 

сервера до свих домена који имају одговарајући и исправан DNSSEC запис. 

Развој и примена правила за регистрацију 

У овом кварталу Комисија за поступање по примедбама у случају повреда аката о 

регистрацији није поступала. 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током првог квартала 2020. године 5/17 

Решавање спорова у вези с називом домена 

У овом кварталу није било предмета пред Комисијом за решавање спорова поводом 

регистрације назива националних интернет домена. 

Стање тржишта домена  

Први квартал 2020. године је завршен са 109.960 регистрованих .RS назива домена, што 

представља раст од 5,13% у односу на први квартал 2019. године. Број регистрованих 

.СРБ назива домена на крају првог квартала 2020. године износи 2.500. 

Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели. 

 

доменски 

простор 

јануар 2020. фебруар 2020. март 2020. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.419 932 1.560 1.005 1.517 1.411 

.co.rs 92 90 81 86 115 230 

.org.rs 28 37 20 20 24 47 

.in.rs 56 67 56 57 69 67 

.edu.rs 16 14 22 15 41 16 

укупно .rs 1.611 1.140 1.743 1.183 1.766 1.771 

.срб 11 22 14 22 13 23 

.пр.срб 0 2 1 7 2 8 

.орг.срб 0 3 1 7 0 2 

.од.срб 0 4 0 0 0 1 

.обр.срб 0 0 0 2 2 0 

укупно 

.срб 
11 31 16 38 17 34 

У следећој табели дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена у складу с методологијом CENTR-a за први квартал 2020. и 2019. године. 

 I квартал 2020. 
I квартал  

2019. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/ број на почетку 

периода 

95,41% 94,90% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 
4,59% 5,10% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
3,73% 3,65% 
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Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Када је у питању сарадња и административно-техничка помоћ овлашћеним регистрима, 

највећи број захтева је био везан за сторнирање погрешних трансакција или за 

ресетовање кода за приступ на систему. У овом периоду овлашћени регистри нису имали 

техничке проблеме и процес регистрације се одвијао несметано. 

Пре него што су на систему за регистрацију омогућене најновије измене везане за унос и 

проверу DNSSEC параметара, одржане су две едукативне радионице за овлашћене 

регистре. 

Прва радионица одржана је путем веба и била је намењена представницима ОР-ова који 

се баве администрацијом домена и маркетингом. Садржај радионице био је везан за 

основе DNSSEC-а, разлоге за његово увођење и употребу од стране корисника 

националних домена, као и начине уноса DNSSEC парамeтaра у систем за регистрацију 

назива домена РНИДС-а. 

Друга радионица је одржана у просторијама РНИДС-а и била је намењена DNS и систем 

администраторима у овлашћеним регистрима. Радионица је трајала цео дан и осим 

представљања могућих напада и злоупотреба DNS система, представљене су основе 

DNSSEC-а и које безбедносне проблеме он решава. У другом делу радионице 

представницима ОР-ова су показани алати и практичне смернице за исправно DNSSEC 

потписивање домена. Након тога, представници ОР-ова имали су и практичан рад на 

окружењу које је РНИДС припремио за ову прилику. Кроз инсталацију DNS сервера, 

креирање зонских фајлова и безбедан трансфер зонских фајлова до секундарних DNS 

сервера, учесницима радионице представљена су најбоље праксе које користи велики 

број регистара највишег нивоа. 

Након успешног креирања DNS окружења и успостављања безбедне комуникације и 

преноса зонских фајлова, учесници су вежбали имплементацију DNSSEC-а и 

потписивање раније креираних зона, као и њихову дистрибуцију секундарним DNS 

серверима. 

Обука је изведена на, за ту прилику инсталираном, систему за обуку, а све измене су биле 

одмах видљиве на интернету, тако да су за проверу исправности рада система могли да 

буду коришћени и јавно доступни алати. 

Програм суфинансирања оглашавања током 1. квартала користила је компанија 

БеотелНет. 

Маркетиншким одељењима ОР-ова су редовно достављана различита обавештења – о 

ранг- листама ОР-ова, позиви на РНИДС-ове догађаје, извештаји и информације о 

реализованим активностима, занимљиви и значајни текстови, као и информације о 

релевантним активностима CENTR-a. 
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Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Представљање ћириличког писма Ареал РНИДС 

Поводом обележавања годишњице 

почетка регистрације .СРБ домена, РНИДС 

је 28. јануара представио пројекат 

реализован у сарадњи са 

удружењем Типометар. У питању је ново 

ћириличко писмо Ареал РНИДС, које се 

састоји од четири фонта. Организовано је 

окупљање за медије на ком су 

представљене карактеристике новог 

писма намењеног превасходно употреби 

на интернету, а током програма било је речи и о положају и употреби ћирилице на 

интернету.  

На скупу је говорила ауторка новог писма, професорка Факултета примењених 

уметности, Оливера Стојадиновић, као и доценткиње истог Факултета, Ана Продановић и 

Оливера Батајић Сретеновић.  

Писмо Ареал РНИДС побудило је изузетну пажњу јавности и медија, а страница на сајту 

РНИДС-а са које је могуће бесплатно преузети ово писмо била је најпосећенија страница 

на сајту у првом кварталу 2020. године и забележила је више од 11,5 хиљада посета.  

Промоција зборника „Интелектуална својина у дигитално доба“  

Промоција зборника прилагођених 

студентских мастер радова „Интелектуална 

својина у дигитално доба“, чију је израду 

подржао РНИДС, одржана је 29. јануара на 

Правном факултету Универзитета у 

Београду. Том приликом представљен је и 

Споразум о сарадњи који су потписали 

РНИДС и Правни факултет. На скупу су 

говорили декан Правног факултета проф. 

др Зоран Мирковић, председник УО РНИДС-а  Зоран Перовић,  проф. др Душан Поповић, 

редовни професор Правног факултета, као уредник Зборника, и аутори пет објављених 

текстова. 

Зборник је сачињен од изабраних радова који се баве изузетно актуелним темама из 

области интелектуалне својине и интернета, а бесплатно се може преузети на сајтовима 

РНИДС-а и Правног факултета. 
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ДИДС 2020 

Као и претходних година, у првом кварталу 

2020. године фокус је био на реализацији 

ДИДС-а. Благовремено је направљен 

програм, потврђени сви учесници и медијски 

спонзори, креирани визуали и огласи, 

обезбеђени спољни сарадници, договорени 

сви детаљи релевантни за одржавање 

скупа... Регистрација посетилаца је завршена 

у предвиђеном року, а интересовање, 

посебно по самом отварању регистрације, било је до сада незабележено. Најава 

конференције текла је сходно плану комуникација са медијима и на друштвеним 

мрежама, а генерисан је изузетан број објава у односу на исти период прошле године. 

Међутим, услед пандемије коронавируса, забране окупљања, а потом и ограничавања 

кретања, конференција се није могла одржати 19. марта, како је планирано. 

Учешће на догађајима у својству панелиста и предавача 

Семинар у Пироту: „Електронска трговина – шанса коју не смете пропустити“ 

У организацији Уговорне окружне привредне коморе Пирот и USAID-овог Пројекта 

сарадње за економски развој, организован је 20. фебруара у Пироту семинар о 

електронској трговини, са циљем да привреднике из пиротског краја боље упозна са 

могућностима пословања на интернету. На њему је било речи о изради веб-шопова, 

банкарским услугама у електронској трговини, дистрибуцији и логистици, а Предраг 

Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, говорио је о правилном 

пословном наступу на интернету, о томе шта заиста припада предузећу на интернету, а 

шта не, о томе како изабрати прави домен, а како назив домена и које грешке не треба 

чинити при употреби назива домена. 

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs 

У првом кварталу 2020. године сајт рнидс.срб забележио је 49.350 посета, а посетило га 

је укупно 42.420 посетилаца. Најпосећенија је била страница са које се могу бесплатно 

преузети фонтови писма Ареал РНИДС. Близу 15% свих посета сајта забележено је на 

овој страници. Следећа је насловна страна, док је број посета WHOIS страници(ама) 

приближан броју забележеном у прошлом кварталу и износи нешто изнад 10% од укупно 

81.231 прегледа свих страница на сајту. Занимљиво је да је међу најпосећенијим 

страницама и она посвећена вести о представљању новог писма. 

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у првом 

кварталу. 
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Сајт домен.срб / domen.rs 

У првом кварталу 2020. године сајт домен.срб/domen.rs је забележио 35.351 посету и око 

30.600 посетилаца. Поред насловне, највише посета забележиле су страница за претрагу 

расположивих назива домена и страница са списком ОР-ова. Број посета је 

занемарљиво нижи у односу на претходни квартал, забележено је благо повећање 

саобраћаја који долази путем органске претраге, исто као и благи раст долазног 

саобраћаја са друштвених мрежа у односу на први квартал 2019. Нова верзија сајта 

домен.срб/domen.rs доступна је од 28. марта 2020. 

Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка сајту 

у првом кварталу 2020. године.  
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У првом кварталу су забележене укупно 323 објаве – 38 у штампаним медијима, 267 на 

интернету, 10 телевизијских и 8 радијских објава. О најави и вести о неодржавању 

конференције ДИДС забележене су укупно 173 медијске објаве. 
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Број објава у 1. кварталу 2020. у односу на 4. квартал 2019. већи је за 152,3%, што је 

уобичајено, јер у овом кварталу имамо два догађаја (.СРБ и ДИДС) која привлаче велику 

медијску пажњу и узрокују велики број објава. С друге стране, број објава у 1. кварталу 

2020. у односу на 1. квартал 2019. мањи је за 26,8%, што је последица неодржавања 

ДИДС-а и изостанак објава које би пратиле како саму конференцију, тако и њене 

учеснике. 

Медијска анализа показује да су 92 различита медија писала о РНИДС-у – 16 штампаних 

медија, 6 телевизијских станица, 3 радио-станице и 67 интернет портала. 

Од ауторских текстова током квартала је објављен текст Предрага Милићевића „Три 

најчешће грешке пословног наступа на интернету“ у магазину „Бизнис и финансије“. 
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Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

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

послови.  

За потребе пуштања новог сајта domen.rs припремљен је одговарајући ауторско-правни 

оквир, што подразумева модел уговора са ауторима и измене и допуне Услова 

коришћења садржаја на сајту. 

Интерни ИКТ сервиси 

У овом кварталу су набављени монитори за потребе запослених у канцеларији као 

замена за дотрајале. Као и до сада, сви системи у канцеларији су редовно одржавани и 

ажурирани, а све пословне апликације су припремљене и ажуриране подацима за текућу 

годину.  

Подршка Управном одбору  

У току квартала одржано је четири седнице Управног одбора. Сектор општих и правних 

послова је раду овог органа пружао редовну стручну и административну подршку, која се 

огледала у припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној подршци у 

раду на седницама, изради и објављивању донетих аката. 

Подршка Конференцији суоснивача  

У протеклом кварталу одржана је изборна седница Конференције суоснивача, на којој је 

биран члан Статутарне комисије.    

На крају квартала РНИДС је имао 128 суоснивача.  

Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

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

чији је РНИДС члан. Руководилац Сектора општих и правних послова и в.д. директора је, 

у својству члана, учествовао у раду ICANN-ове радне групе ccNSO Guideline Review 

Committee (GRC). Саветница за стратегију и развој учествовала је у раду више ICANN-ових 

радних група: Latin Generation panel (у којој је председавајућа), Study Group on Technical 

https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Latin+GP
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
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Use of RZ-LGR, ccNSO Guideline Review Committee (GRC), ccNSO Review Working Party, Policy 

Development Process (PDP) Retirement Working Group и Work Track 5: Geographic Names at 

the Top-Level. Руководилац ИКТ сектора је учестовао у раду SSR Review Team-а и 3SG 

CENTR пројекту. 

Службена путовања током првог квартала 2020. 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

16 - 17. 01. 2020. ICANN SSR Вашингтон, САД Жарко Кецић 

21 - 22. 01. 2020. 
61st CENTR Legal & 

Regulatory workshop 
Брисел, Белгија Дејан Ђукић 

06 - 07. 02. 2020. 
31st CENTR Marketing 

workshop 
Стокхолм, Шведска Дијана Милутиновић 

06 - 07. 02. 2020. 
31st CENTR Marketing 

workshop 
Стокхолм, Шведска Предраг Милићевић 

12 - 13. 02. 2020. 

63rd CENTR General 

Assembly/2020 Annual 

General Meeting 

Љубљана, 

Словенија 
Дејан Ђукић 

18 - 21. 02. 2020. APTLD77 
Мелбурн, 

Аустралија 
Дејан Ђукић 

Кратки извештаји са службених путовања запослених у 

Канцеларији 

ICANN SSR:  од 16. до 17. 01. 2020, Вашингтон (САД) – Жарко Кецић 

Жарко Кецић је учествовао на радном састанку ССР2 тима који је одржан 16. и 17. јануара 

2020. у Вашингтону, САД. Задатак SSR2 тима је да анализира и дâ препоруке за 

унапређење процедура и система везаних за безбедност и стабилност глобалних 

интернет идентификатора. На састанку су усаглашени ставови о питањима везаним за 

активније укључивање ICANN-а за спречавање злоупотребе назива домена на 

глобалном нивоу, као и о активностима за превенцију будућих претњи за безбедно и 

стабилно функционисање интернета на глобалном нивоу. 

61st CENTR Legal & Regulatory workshop: од 21. до 22. 01. 2020, Брисел (Белгија) 

– Дејан Ђукић 

Поред размена искустава правних сектора чланова CENTR, на овом скупу од гостију ван 

регистара био је и представник Еуропола који је говорио о изазовима које они имају у 

истраживању сајбер криминала. Говорио је о координисаним акцијама које спроводе 

кроз сајбер патроле. Примарни фокус у тим акцијама су нарко тржиште, препродаја 

украдених кредитних картица, трговина људима и други облици тешког и организованог 

криминала.      

https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ACCCCNSO/ccNSO+Review+Working+Party
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
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У погледу прикупљања података за потребе истраге, имају разрађену сарадњу са 

регистрима у оквиру ЕУ, док сарађују и са некима ван ове заједнице. 

 

31st CENTR Marketing workshop:  од 06. до 07. 02. 2020, Стокхолм (Шведска) – 

Дијана Милутиновић и Предраг Милићевић 

Тридесет првој CENTR маркетиншкој радионици одржаној у Стокхолму, Шведска, од 05. 

до 07. фебруара, присуствовала су 34 представника 16 националних регистара, EUrid-а, 

Afilias-а, Verisign-а и CENTR-а. РНИДС су представљали Предраг Милићевић, руководилац 

Сектора маркетинга и комуникација, и Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и 

комуникације. 

 

63rd CENTR General Assembly/2020 Annual General Meeting: од 12. до 13. 02. 

2020, Љубљана (Словенија) – Дејан Ђукић 

Поред формалних ствари и гласања било је и речи о новостима и активности код 

регистара чланица. На овом састанку одржано је гласање за Управни одбор. За чланове 

УО изабрани су David Fowler – .CA, Philip Du Bois – .BE и Barbara Povše Golob – .SI, која је 

изабрана за председника УО. Поред тога, као придружен члан, примљен је регистар .KR 

(Јужна Кореја). 

APTLD77: од 18. до 21. 02. 2020, Мелбурн (Аустралија) – Дејан Ђукић 

На овом скупу је учестовао руководилац Сектора општих и правних послова и в.д. 

директора и говорио је на два панела. Један је био посвећен IDN-у и ту је пренео искуства 

РНИДС-а у вези са почетком 

регистрације .срб домена и 

додавањем карактера у .rs домен. 

Другог дана, причао је на правној 

сесији посвећеној политикама 

суспензије и генерално 

механизмима заштите права трећих 

лица. Истакао је да РНИДС има три 

механизма заштите права. Ту 

спадају арбитражно решавање 

спорова, процедуре за приговоре у 

вези правила регистрације назива 

домена, као и  процедуре за 

откривање података који нису доступни путем Whois-а. Неке најзначајније 

карактеристике ових система и релевантну праксу је представио и објаснио.  

Фото: APTLD 
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Финансије 

Финансијски план за 2020.г, који је усвојен на 339. седници УО одржаној у периоду између 

25. и 27. 12. 2019.г, у примени је од почетка 2020. и извештаји првог квартала показују да 

нема критичних позиција нити ставки. 

Рачуноводство и ревизија 

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

Такође су, благовремено, извршаване све обавезе према држави и државним органима. 

Почетак јануара је обележен радом интерне ревизије на терену. Након теренског рада и 

усаглашавања ставова, интерни ревизор је доставио мишљење које задовољава 

успостављене критеријуме интерне ревизије, које је достављено Управном одбору. 

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

2019. Пописне листе и пратећи извештаји пописних комисија су комплетирани у 

дефинисаним роковима и достављени УО на усвајање, што је и учињено на 340. седници 

од 30. 01. 2020. 

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

годишњих Финансијских извештаја АПР-у за статистичке потребе. 

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

поступак предревизије финансијских извештаја за 2019. годину. Ревизија ће бити 

обављена након припреме коначних финансијских извештаја за 2019. годину. 

Периодични финансијски извештаји су прилог овог документа. 

Финансијски извештаји 

У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 1. квартал 

2020. и стање на дан 31. 03. 2020. и одговарајуће стопе раста.  

 

  .000 РСД 
1. кв. 2019. 

или 31. 12. 2019. 

1. кв. 2020. 

или 31. 03. 2020. 
% 

Пословни приходи 38.191 39.976 104.7% 

Пословна добит 11.202 15.062 134.5% 

Нето резултат 8.591 13.408 156.1% 

Актива 189.157 202.134 106.9% 
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  .000 РСД 
1. кв. 2019. 

или 31. 12. 2019. 

1. кв. 2020. 

или 31. 03. 2020. 
% 

Капитал 110.671 124.079 112.1% 

Нето дуг -17.249 -34.422 199.6% 

Нето обртни фонд -15.997 -1.979 12.4% 

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

континуираног раста пословних прихода од 4,7%, уз смањење пословних расхода (укупно 

укључујући и амортизацију) од 7,7%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од 42,6%. 

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

даље негативан, али у знатно нижем нивоу услед генерисања двоструко већег износа 

готовине током квартала. Иначе је постао негативан због значајних улагања у државне 

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

солвентности Фондације. 

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

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

свега сигурне хартије од вредности. 

Показатељ 31. 12. 2018. 31. 12. 2019. 31. 03. 2020. 

Ликвидност 1. степена 0,46 0,22 0,44 

Ликвидност 2. степена 1,18 0,74 0,96 

Ликвидност 3. степена 1,26 0,80 0,97 

 

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

показатељи нижи у односу на оне са краја 2018.г, њихова вредност је већа од оних са 

краја 2019. и полако се крећу ка највишем нивоу из 2018. године.  

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

повољно) и то за двоструко већи износ у односу на крај претходне године. 

Набавке 

Осим текућих набавки, извршено је и следеће: 

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

учествовао (предавање у оквиру сарадње са USAID-ом на семинару у Пироту 

„Електронска трговина – шанса коју не смете пропустити“, представљање фонта 

Ареал РНИДС, представљање Зборника радова студената Правног факултета), 

ангажоване су услуге типичне за овакве скупове: организација, закуп сала, аудио 

и видео записи, кетеринг, путни трошкови и слично. 
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 Продужена је подршка за две апликације које се користе у систему РНИДС и то 

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

система PRTG. 

 У овом кварталу није било отворених поступака набавки. 

 

 

 

У Београду,          Дејан Ђукић 

29. април 2020. године             в.д. директора 

РНИДС-а 


