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Увод 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2020. године: 

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

■ Укупан прилив у кварталу износи 43.502.359 динара са ПДВ-ом. 

■ Укупан прилив од аванса за домене износи 42.403.000 динара са ПДВ-ом. 

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

динарима, износи 150.369.009 динара.  

На крају четвртог квартала 2020. године: 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 116.714.RS и 2.463.СРБ.  

Кратак преглед најважнијих активности у кварталу 

Најважније активности и догађаји током четвртог квартала 2020. године: 

■ Унапређењем система за регистрацију назива домена и реконфигурацијом DNS 

сервиса омогућено је освежавање зонских фајлова на 30 минута. 

■ Спроведена набавка хардвера за потребе функционисања Система за 

регистрацију назива домена. 

■ Започете припреме за реализацију првог виртуелног ДИДС-а.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У четвртом кварталу није било прекида у раду кључних сервиса РНИДС-а.  

 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

Унапређењем система за регистрацију назива домена и реконфигурацијом DNS 

сервиса омогућено је освежавање зонских фајлова на 30 минута, тако да су измене у 

бази регистра видљиве на интернету у краћем временском року.  

Решавање спорова у вези с називом домена 

У овом кварталу био је један предмет пред Комисијом за решавање спорова поводом 

регистрације назива националних домена. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Рађено је на предлогу унапређења процедура за регистрацију назива домена са циљем 

олакшања послова регистрације за кориснике.  

Припремљени су подаци за редовно оцењивање овлашћених регистара према броју 

назива домена. 

Обрађена су два предмета пред Комисијом за утврђивање повреда аката о 

регистрацији назива националних интернет домена. 

Припремљен нацрт нових Административних и техничких услова о раду овлашћених 

регистара и предат Управном одбору на разматрање. 

Стање тржишта домена  

На крају четвртог квартала 2020.године било је 116.714 регистрованих активних .rs 

назива домена што је раст од 7,13% у односу на четврти квартал 2019. године. Број 
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регистрованих активних .срб назива домена на крају четвртог квартала 2020. године био 

је 2.463. 

Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели: 

 

 

доменски 

простор 

октобар 2020. новембар 2020. децембар 2020. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.752 1.143 1.731 998 1.784 1.065 

.co.rs 97 160 83 101 87 97 

.org.rs 25 43 33 36 28 26 

.in.rs 52 52 73 45 65 42 

.edu.rs 38 29 31 39 25 16 

укупно .rs 1.964 1.427 1.951 1.219 1.989 1246 

.срб 8 10 14 13 15 15 

.пр.срб 0 0 0 1 1 0 

.орг.срб 1 0 0 2 2 1 

.од.срб 0 0 1 0 1 0 

.обр.срб 0 0 0 0 0 0 

укупно 

.срб 
9 10 15 16 19 16 

 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена за четврти квартал 2020. и 2019. године.  

.rs 
IV квартал 

2020. 

IV квартал 

2019. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/ број на почетку 

периода 

96.85% 96.57% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 

5.11% 4.63% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 

3.37% 3.41% 
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.срб 
IV квартал 

2020. 

IV квартал 

2019. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/ број на почетку 

периода 

98.18% 98.31% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода / број на почетку 

периода 

1.74% 2.31% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода / број на 

почетку периода 
1.70% 1.22% 

 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Током последњег квартала 2020. године колеге из компанија Адриахост и Беотелнет 

реализовале су на дигиталним каналима кампање које је суфинансирао РНИДС. Још 

један овлашћени регистар, Минт Хостинг доо, прикључио се програму суфинансирања 

оглашавања.  

Маркетиншким одељењима ОР-ова су крајем сваког месеца достављана различита 

обавештења, пре свега ранг-листа ОР-ова, линкови ка новим садржајима на сајтовима 

домен.срб и рнидс.срб, позиви на онлајн скупове у организацији РНИДС-а, друге 

различите информације о активностима РНИДС-а, као и вести из релевантних 

организација (ICANN, CENTR) и света домена. 

Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Oнлајн панел Одговор бизниса на кризе: континуитет и безбедност  

Онлајн панелом, одржаним 27. октобра, РНИДС је наставио традицију организације 

догађаја у октобру којима се обележава Европски месец сајбер безбедности, 

установљен на иницијативу ENISA (Агенција ЕУ за безбедност мрежа и података) са 

циљем да се подигне свест о сајбер безбедности и претњама које вребају из сајбер 

простора. 

Током два блока учесници су дискутовали о томе да ли су бизниси били спремни за 

пандемију, да ли бизнис уопште може бити спреман на такве услове, како су 

одговорили на изазове које је донела епидемија хакерских напада која је пратила 

пандемију и како су у више него ванредним околностима сачували континуитет 

пословања. Током првог панела посвећеног питањима безбедности говорили су Денис 

https://www.enisa.europa.eu/
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Легезо, виши истраживач безбедности у Глобалном тиму за истраживање и анализу 

(GReAT), Kaspersky, Виктор Варга из Unicom CERT-а, и Жарко Кецић, руководилац 

Сектора ИКТ сервиса РНИДС-а. Током другог панела посвећеног плановима за 

континуитет пословања говорили су Бранко Суботић, виши менаџер ITRA тима 

компаније Ernst & Young, Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину 

Републике Србије, и Бојана Дедић, менаџер рачуноводствене и ревизорске куће Moore 

Stephens. Стримовани видео су погледала 134 јединствена гледаоца на платформи 

ЈуТјуб, а пренос је био емитован и на РНИДС-овој Фејсбук страници. 

Шеста RSNOG конференција 

Шеста RSNOG конференција у организацији Групе мрежних оператора Србије одржана 

је 26. новембра у онлајн формату. Пренос уживо реализован је путем платформе Јутјуб, 

а емитован и на РНИДС-овој Фејсбук страници. Као и претходних година, реализацију 

конференције подржала је Фондација РНИДС. Публика овогодишње RSNOG-а имала је 

јединствену прилику да слуша обраћање Винта Серфа, једног од „очева оснивача“ 

интернета. Први блок конференције био је посвећен утицају пандемије COVID-19 на 

интернет комуникације и уследиле су занимљиве анализе „понашања“ мреже при 

изузетно увећаном оптерећењу интернета. Током другог блока панелисти су 

разматрали предности и мане cloud и on premise решења. Трећи блок је настојао да 

пружи одговор на питање шта заправо раде ЦЕРТ-ови и које активности различити 

ЦЕРТ-ови обављају у Србији да би одбранили домаћи интернет и његове кориснике. 

Стрим и снимак конференције погледало је више од 400 јединствених гледалаца. 

Конференција „Дигитална револуција 4.0: кроз теорију и праксу“  

„Дигитална револуција 4.0: кроз теорију и праксу“ је друга по реду конференција коју су 

заједнички организовали РНИДС и Правни факултет Универзитета Унион. 

Конференција је одржана 3. децембра у 11.00 часова, а публика је могла да је прати 

путем Јутјуб стрима, Фејсбук странице РНИДС-а и сајта Факултета. Током конференције 

професори Факултета и релевантни правни стручњаци говорили су о односу регистра 

домена и илегалног садржаја на интернету, правним аспектима заштите бренда, односу 

жига и вештачке интелигенције, ауторском праву и стриминг платформама, али и 

правном режиму заштите података о личности, као и новостима које доноси закон о 

дигиталној имовини. Видео стрим конференције погледало је готово 170 јединствених 

гледалаца. 

Учешће на скуповима у својству панелиста и предавача 

Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, учествовао је 4. 

новембра на Бизит конференцији, у организацији часописа PC Press, на панелу "E-

commerce спас од катастрофе". Том приликом је образложио зашто је боље е-

продавницу ставити на свој назив домена уместо на друштвену мрежу, и како, онда, на 
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интернету градити поверење код купаца. Осим тога, 7. октобра је, у склопу церемоније 

отварања пројекта SurfShop, програма подршке малим и средњим предузећима у 

покретању онлајн продаје, учествовао на панел дискусији “Путовање кроз интернет 

пословање”, 2. децембра је учествовао на конференцији Дигиталије 2020, а 3. децембра 

на онлајн едукативном семинару „Електронска трговина – шанса коју не смете 

пропустити“ у организацији Привредне коморе Србије и eCommerce Асоцијације Србије. 

На тим учешћима је укратко изложио предности коришћења властитог назива домена 

за развој онлајн пословања у односу на друштвене мреже, као и разлоге за избор 

националног домена. 

Сајт Фондације рнидс.срб / rnids.rs 

У четвртом кварталу 2020. године сајт рнидс.срб забележио је 34.838 посета и 27.000 

посетилаца, што је за око 4% мање посета у односу на претходни квартал, међутим све 

већи број посета долази од органског саобраћаја (26%), баунс рејт је мањи за 9%, а 

посетиоци се знатно дуже задржавају на сајту, прегледају већи број страница. 

Прегледано је 74.346 страница, за 17% више него у претходном кварталу, при чему су 

уобичајено најпосећеније странице забележиле највећи број посета и у овом кварталу: 

странице са WHOIS сервисом, као и одредишне странице са којих може да се преузме 

фонт Ареал РНИДС, којима је број посета у ћириличкој и енглеској верзији порастао за 

38%, односно 44% у односу на претходни квартал. 

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у четвртом 

кварталу: 
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Сајт домен.срб / domen.rs 

Сајту на адреси домен.срб из квартала у квартал се побољшавају перформансе, 

захваљујућу све богатијем садржају до ког корисници стижу преко Гугл претрага, али и 

пласирањем релевантног садржаја адекватним публикама путем оглашавања на 

дигиталним платформама. Анализа, уређивање, сређивање, објављивање и 

промовисање садржаја и током четвртог квартала били су у фокусу активности сектора 

маркетинга, уз ангажовање на другим пројектима и организацији догађаја. Током 

квартала успостављена је сарадња са још једним аутором.  

Током квартала баунс рејт је додатно „оборен“, за готово 50%, па је мање од 7% 

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

трајање посете сајту (сесије) и даље је испод два минута, док је просек времена 

проведеног на страници порастао за 11% посто у односу на прошли квартал када је 

износио 3,25 минута.  

Током квартала приказано је 28.060 страница, што је 15% више у односу на претходни. 

Страница за регистрацију домена/WHOIS претрагу забележила је 24% више посета у 

односу на период јул-септембар, а насловна страница сајта 10% посета више. Током 

квартала најчитанији су били текстови „Десет ствари које мора имати продајни текст на 

веб-сајту“, „Шибицари из поштанског сандучета“ и „Водич за детаљну SEO анализу сајта 

пред почетак оптимизације“.  

Када се пореди са категоријом у коју Гугл аутоматски сврстава сајт, индустријска 

вертикала интернет и телеком, домен.срб у односу на сајтове у тој категорији и у 

четвртом кварталу има добре перформансе у сегменту јако ниског баунс рејта, 

перформанси плаћеног оглашавања којим се генерише 16% више нових посета у односу 

на просек, али и генерисања нових посета са претрага којих је 25% више у односу на 

просек индустрије.  

У четвртом кварталу 2020. сајт домен.срб/domen.rs је забележио 20.252 посета, 25% 

више него у претходном кварталу, и 15.819 посетилаца, што је 28% више. Сав садржај је 

пласиран и промовисан путем друштвених мрежа, па тако посете које су дошле 

посредством друштвених мрежа и на њима реализованих плаћених промоција чине 

48% забележених посета, док се број посета које су дошле од органских претрага дупло 

већи у односу на претходни квартал и чини око 30% свих посета. 

Највише интеракција корисника Линкедина имале су објаве које најављују конференције 

реализоване у кварталу, док су пажњу корисника Инстаграма најлакше привлачиле 

објаве са саветима за писање продајних текстова и оптимизацију сајтова.   
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Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У четвртом кварталу су забележене укупно 103 објаве – 19 у штампаним медијима, 79 

на интернету, три телевизијске и две радијске објаве. Објаве су покривале углавном 

теме сајбер безбедности и одговорности регистра за садржај на интернету. 
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Број објава у 4. кварталу у односу на 3. квартал 2020. мањи је за 14,9%, а у односу на 4. 

квартал 2019. за 19,5%, што је последица извесног смањења активности које су 

претходне године биле теме објава у медијима. 

Медијска анализа показује да су 44 различита медија извештавала о РНИДС-у – седам 

штампаних медија, једна телевизијска и једна радио станица, као и 35 интернет портала. 

Од ауторских текстова током квартала објављен је текст Дејана Ђукића „Називи домена 

и споран садржај на интернету“ у часопису „Бизнис и финансије“, као и текстови  

Предрага Милићевића „еТрговина се заснива на поверењу“ у часопису PC Press и „Пет 

предности назива националног .rs домена и препоруке како да заштитите свој сајт од 

хакера“ у онлајн медију Plodnazemlja.com. 

Дејан Ђукић је дао интервјуе за Економетар, магазин CorD и Интернет огледало. 

Часопис „Бизнис и финансије“ је објавио текст „Мали број сервера заврши на 

’реанимацији’“ на основу интервјуа са Жарком Кецићем, а онлајн медиј Biznis.rs текст 

„Важно је да на време заштитите свој онлајн идентитет“ на основу интервјуа са Дијаном 

Милутиновић. Денис Легезо, виши истраживач безбедности у Глобалном тиму за 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током четвртог квартала 2020. године 12/23 

истраживање и анализу (GReAT), Kaspersky, учесник РНИДС-овог скупа „Одговор 

бизниса на кризе: континуитет и безбедност“, дао је интервју за PC Press и Свет 

компјутера. 

На тему сајбер безбедности Жарко Кецић је гостовао на ТВ РТС 1 (Јутарњи програм), 

два пута, и на Радио Београду 1 (Ухвати дан), док је на тему одговорности регистра за 

садржај на интернету Дејан Ђукић гостовао на Радио Београду 1 (Магазин на првом).  

Редовни послови Канцеларије 

Правни, кадровски и општи послови 

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

други послови.  

Интерни ИКТ сервиси 

У овом кварталу набављена је нова мрежна опрема за канцеларију, као и уређаји чији је 

радни век истекао. Такође је набављен софтвер за препознавање текста на скенираним 

документима са циљем веће продуктивности. Набављене су и лиценце за MSProject за 

планирање и управљање пројектима и минимални број лиценци за почетак 

имплементације система за управљање документима. 

Подршка Управном одбору  

У току квартала одржано је четири седница 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  

На крају квартала РНИДС је имао 135 суоснивача.  
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Сарадња с домаћим организацијама и институцијама 

Односи са државним органима 

РНИДС је и ове године учествовао на вежби Војске Србије „Сајбер изазов 2020“. РНИДС 

је активно учествовао у процесу припреме вежбе, а имао је и учеснике у оперативном 

делу вежбе. 

Односи са другим организацијама и посебним CERT-овима 

Представници РНИДС-а учествовали су на сајбер вежби „Сајбер полигон - SOCathon“ 

који је у организацији Unicom telecom-а одржан у оквиру дана Сајбер безбедност 2020. 

Учествовано је на редовном састанку ЦЕРТ-ова у организацији Националног ЦЕРТ-а. 

Сарадња с међународним организацијама и институцијама 

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

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

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

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

Саветница за стратегију и развој учествовала је у раду више ICANN-ових радних група: 

Latin Generation panel (у којој је председавајућа), ccNSO Guideline Review Committee 

(GRC), Policy Development Process (PDP) Retirement Working Group и Policy Development 

Process (ccPDP4) - (de-selection of IDN ccTLD Strings). Руководилац ИКТ сектора је 

учестовао у раду SSR Review Team-а и 3SG CENTR пројекту. Дијана Милутиновић, 

сарадница за маркетинг и комуникације, учествовала је са колегама из ирског, 

канадског, португалског и британског регистра у раду ад хок радне групе коју је окупио 

CENTR за потребе креирања истраживања употребе друштвених мрежа од стране 

регистара.  

Међународне онлајн конференције током четвртог квартала 2020. 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

6 – 8. 10. 2020.  
CENTR GA, Registrar 

Day, Leaders day 2020 
онлајн 

Дејан Ђукић, Дијана 

Милутиновић 

17. – 22. 10. 

2020. 
69th ICANN Meeting онлајн 

Дејан Ћукић, Жарко 

Кецић, Мирјана 

Тасић 
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26. 10. 2020. 
43rd CENTR Technical 

workshop 
онлајн 

Милош 

Милосављевић 

27 – 30. 10. 2020. 81st RIPE Meeting онлајн Жарко Кецић 

5. 11. 2020.  
20th CENTR Security 

workshop 
онлајн 

Александар 

Костадиновић 

12. 11. 2020. 
33rd CENTR Marketing 

workshop 
онлајн 

Дијана Милутиновић, 

Предраг Милићевић 

2 – 6. 11; 9 – 17. 

11. 2020. 

15th Annual IGF 

meeting  
онлајн Дејан Ђукић 

19. 11. 2020.  

Joint Administrative 

and Marketing webinar: 

Business Intelligence 

for Registrars 

онлајн 
Дијана Милутиновић, 

Предраг Милићевић 

 

Кратки извештаји са онлајн конференција запослених у Канцеларији 

CENTR GA, Registrar Day, Leaders day 2020: 6 – 8. 10. 2020.  

Registrar Day, као и претходних година, окупио је овлашћене регистре регистара чланова 

CENTR-а. Програм скупа тицао се идентификације и верификације у Европу, 

верификације податка регистраната, WHOIS  тачности података и одговорности 

регистранта и регистра за тачност података, а представници организације домаћина 

представили су резултате истраживања о верификацији података регистраната и 

приручник о тачности података регистраната. На Генералној Скупштини је било речи о 

буџету, стратегији, као будућности скупова овог удружења. 

69th ICANN: 17 – 22. 10. 2020,  

Тема ccNSO сесија биле су једним делом COVID-19 теме, статистике за ово доба, као и 

регистрације које садрже повезане појмове у називу домена. Такође било је речи о 

нацрту DSA и CENTR и ICANN реакцији на тај предлог. Питање садржаја је нешто што би 

овим актом било стављено регистрима као терет за решавање спорних ситуација, а 

заједница је на време препознала као проблематично, међутим сам исход је тешко 

предвидети. Доминанта тема читавог ICANN скупа био је DNS Abuse, о чему је причано у 

оквиру свих делова заједнице, као и на заједничким сесијама на којима су учествовали 

представници више заједница. GAC је ово питање препознао као веома значајно, и по 

свему судећи инсистираће на томе да се за DNS Abuse успостави одговарајући оквир 

пре него што се уђе неки следећи циклус нових gTLD-ова. 
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43rd CENTR Technical workshop: 26. 10. 2020.  

На конференцији су обрађене разне теме везане за DNS (праћење исправног рада, 

унапређење алата ZoneMaster, Implementacija novih potpisivača) 

81st RIPE Meeting: 27 - 30. 10. 2020. 

RIPE81 је одржан путем видео линка, али је имао стандардну форму RIPE састанака. 

Трајао је четири дана и обухватио је широк спектар тема, као што су административне 

активности RIPE NCC и заједнице, адресне политике (IPv4 и IPv6 алокације и трансфери), 

DNS мерења и трендови, као и злоупотребе и безбедност рутирања и интернет 

саобраћаја. 

Посебно се издваја излагање Ђованија Маура (Giovane Moura) који је презентовао 

резултате мерења о централизацији DNS саобраћаја. На скупу је такође било речи и о 

новостима и трендовима када је у питању шифровање DNS упита (Andrew Campling - 

Encrypted DNS), као и резултате APNIC-a о минимизацији DNS упита (Geoff Huston - Query 

Name Minimisation). 

20th CENTR Security workshop: 5. 11. 2020. 

На састанку је овај пут било више речи о неким техничким решењима него о правилима 

и стандардизацији, али су и теме стандардизације биле актуелне само у мањем броју. 

Када је у питању стандардизација најинтересантнија тема је била провера и избор 

вендора за снабдевање хардвером, софтвером и услугама. Како се бирају и како се 

проверава њихова способност да чине систем и даље безбедним. 

Техничких тема је било нешто више овај пут, а најинтересантнија је била прича о TOR 

претраживачу и DNS систему. Такође, интересантна тема је и нови стандард за веб 

презентације security.txt који се користи да дефинише политике и правила самог веб 

сајта. 

33rd CENTR Marketing workshop: 12. 11. 2020. 

Колеге из других регистара су излагале на теме својих маркетиншких активности током 

пандемије и утицаја којих је ковид криза имала на тржиште домена. Било је речи о 

кампањама о онлајн присуству за предузетнике, аутоматизацији комуникације 

регистара, представљено је истраживање тржишта из Русије као и истраживање 

везано за нове називе домена током ковид кризе. 

15th Annual IGF meeting 2 – 6. 11; 9 – 17. 11. 2020. 

IGF конференција као и сваке године окупља стручњаке разних дисциплина и области 

које се тичу управљања интернетом. Једна од сесија била је посвећена Универзалној 

прихватљивости где је дискутовано о питању вишејезичности на интернету. Ситуација 

са пандемијом је наравно утицала и на избор одређених тема тако да је на једној од 
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посећенијих сесија било речи о ефектима ванредних околности на функционисање 

интернета и примену политика. 

Joint Administrative and Marketing webinar: Business Intelligence for Registrars: 19. 11. 

2020. 

Основна тема расправе на скупу тицала се употребе Business Intelligence анализа у 

пословању, тј. креирања или употребе алата који податке употребљавају да би се 

одговорило на важна питања у пословању или да би се пружила додатна вредност 

партнерима са којима се сарађује, на првом месту регистрарима. 

Финансије 

У току квартала припремљен је Финансијски план за 2021. годину који је усвојен на 352. 

седници УО, одржаној 28. 12. 2021. 

Рачуноводство и ревизија 

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

Финансијски извештаји 

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

31.12.2021., паралелно са 30.9.2020.: 
 

Датум 30.09.2020. 31.12.2020. 

Средњи курс евра 117,5803 117,5802 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 
ЕУР 

Текућа средства у РСД 74.902.617 €637.034 73.129.581 €621.955 

Орочена средства у РСД 16.000.000 €136.077 6.000.000 €51.029 

Укупно 90.902.617 €773.111 79.129.581 €672.984 

 
 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Прерачунато у 
РСД 

ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 8.188.561 €69.642 12.802.069 €108.879 

Орочена средства у ЕУР     

Укупно 8.188.561 €69.642 12.802.069 €108.879 

 

Укупно без ХОВ 99.091.178 €842.753 91.931.650 €781.863 
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Хартије од вредности 63.023.041 €536.000 58.437.359 €497.000 

Укупно новчана средства 162.114.219 € 1.378.753 150.369.009 €1.278.863 
 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у 

динарима, износи 150.369.009 динара. 

Реализација финансијског плана 

 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

A Укупно приливи 169.795.266 177.506.411 -7.711.145 104,54% 

1 Приливи 169.795.266 177.506.411 -7.711.145 104,54% 

1.1 Аванси за 

регистрацију 

домена 

166.107.836 173.732.330 -7.624.494 104,59% 

1.2 Провера 

оспособљености 

48.000 12.000 36.000 25,00% 

1.3 Финансијски 

приливи 

1.777.430 1.723.354 54.076 96,96% 

1.3.1 Камате на штедњу 360.000 602.590 -242.590 167,39% 

1.3.2 Принос од ХоВ 1.067.430 1.120.765 -53.335 105,00% 

1.3.3 Позитивне курсне 

разлике 

350.000 0 350.000 0 

1.4 Накнаде 

суоснивача 

1.812.000 1.740.000 72.000 96,03% 

1.4.1 Обнова 1.668.000 1.356.000 312.000 81,29% 

1.4.2 Нови суоснивачи 144.000 384.000 -240.000 266,67% 

1.5 Остали приливи 50.000 298.726 -248.726 597,45% 

1.6 CERT 0 0 0 0 

Б Укупно одливи 198.677.422 144.174.532 54.502.890 72,57% 

2 Развој регистра и 

тржишта домена 

57.893.689 36.195.988 21.697.701 62,52% 

2.1 Развој система за 

регистрацију и 

доступност домена 

40.848.754 24.750.221 16.098.533 60,59% 

2.1.1 Инфраструктура 28.372.974 18.951.599 9.421.375 66,79% 

2.1.2 Систем за 

регистрацију 

домена 

4.168.400 1.490.493 2.677.907 35,76% 

2.1.3 Систем за 

разрешење DNS 

упита 

2.024.960 1.700.392 324.568 83,97% 

2.1.4 Увођење DNSSEC 2.513.400 26.278 2.487.122 1,05% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

2.1.5 Хостинг услуге 463.200 369.415 93.785 79,75% 

2.1.6 Софтверске 

лиценце 

3.305.820 2.212.043 1.093.777 66,91% 

2.2 Развој и примена 

правила за 

регистрацију 

домена 

1.414.640 1.001.477 413.163 70,79% 

2.2.1 Доприноси у вези 

са правом на 

управљање 

делегираним 

доменима - ICANN 

972.000 972.000 0 100,00% 

2.2.2 Рад комисије за 

решавање спорова 

152.640 25.157 127.483 16,48% 

2.2.3 Унапређивање 

правила за 

решавање спорова 

0 0 0 0 

2.2.4 Усклађивање са 

новом регулативом  

240.000 0 240.000 0 

2.2.5 Остало 50.000 4.320 45.680 8,64% 

2.3 Развој тржишта 11.687.120 9.050.185 2.636.935 77,44% 

2.3.1 Сарадња са 

овлашћеним 

регистрима 

2.042.800 1.178.604 864.196 57,70% 

2.3.2 Спровођење 

едукативно 

промотивних 

активности 

2.000.000 1.766.954 233.046 88,35% 

2.3.3 Промотивни 

материјали (BTL) 

1.960.000 1.393.015 566.985 71,07% 

2.3.4 Спољни сарадници 

- маркетинг 

1.000.000 820.111 179.889 82,01% 

2.3.5 Унапређење 

интернет 

присуства 

0 0 0 0 

2.3.6 Спровођење 

истраживања о 

тржишту домена 

1.650.000 1.409.790 240.210 85,44% 

2.3.7 Односи са 

медијима 

300.000 259.040 40.960 86,35% 

2.3.8 Спољни сарадници 

- односи са 

јавношћу 

2.634.320 2.222.671 411.649 84,37% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

2.3.9 Одржавање 

интернет сајтова и 

друштвених 

профила 

0 0 0 0 

2.3.10 Офлајн едукација 100.000 0 100.000 0 

2.4 Домаћа и 

међународна 

размена најбоље 

праксе 

3.943.175 1.394.106 2.549.069 35,35% 

2.4.1 Службена 

путовања 

запослених 

2.389.950 735.557 1.654.393 30,78% 

2.4.2 Организација 

међународних 

радионица 

850.000 0 850.000 0 

2.4.3 Чланарине у 

међународним 

удружењима 

703.225 658.549 44.676 93,65% 

3 Пословна 

изврсност и рад 

Канцеларије 

95.637.703 81.261.148 14.376.555 84,97% 

3.1 Ефективно и 

ефикасно 

пословање 

7.907.726 5.344.888 2.562.838 67,59% 

3.1.1 Увођење 

стандарда у 

пословање и 

управљање 

пословањем 

3.177.746 946.359 2.231.387 29,78% 

3.1.2 Професионалне 

услуге 

4.549.980 4.398.529 151.451 96,67% 

3.1.3 Стабилност 

пословања и 

управљање 

ризицима 

180.000 0 180.000 0 

3.2 Запослени 48.168.425 40.921.049 7.247.376 84,95% 

3.2.1 Зараде запослених 41.343.998 37.569.602 3.774.396 90,87% 

3.2.2 Превоз запослених 421.590 151.161 270.429 35,85% 

3.2.3 Друга давања 

запосленима у 

складу са 

уговорима о раду 

2.985.517 1.275.513 1.710.004 42,72% 

3.2.4 Развој кадрова 3.417.320 1.924.773 1.492.547 56,32% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

3.3 Режијски, 

комунални, 

административни и 

порески одливи 

34.445.892 31.385.571 3.060.321 91,12% 

3.3.1 Комуналије 2.145.392 1.516.731 628.661 70,70% 

3.3.2 Комуникације 1.036.800 816.771 220.029 78,78% 

3.3.3 Одржавање 

опреме и 

просторија 

1.237.200 1.031.355 205.845 83,36% 

3.3.4 Репрезентација 624.000 203.507 420.493 32,61% 

3.3.5 Административни 

и логистички 

издаци 

1.462.000 1.131.175 330.825 77,37% 

3.3.6 Осигурање 745.500 206.608 538.892 27,71% 

3.3.7 Финансијско-

порески одливи 

27.195.000 26.479.424 715.576 97,37% 

3.4 Набавка основних 

средстава за 

канцеларију 

5.115.660 3.609.640 1.506.020 70,56% 

3.4.1 Рачунарска опрема 2.898.317 2.134.308 764.009 73,64% 

3.4.2 Канцеларијска 

опрема 

2.217.343 1.475.332 742.011 66,54% 

4 Организациони 

развој Фондације 

28.329.530 18.875.484 9.454.046 66,63% 

4.1 Обезбеђење 

јавности рада и 

високог нивоа 

одговорности 

2.356.800 649.273 1.707.527 27,55% 

4.1.1 Корпоративни 

материјали 

714.000 240.754 473.246 33,72% 

4.1.2 Корпоративни сајт 1.642.800 408.520 1.234.280 24,87% 

4.2 Рад Управног 

одбора 

14.900.182 12.575.779 2.324.403 84,40% 

4.2.1 Накнаде за рад 

чланова 

12.526.634 12.251.449 275.185 97,80% 

4.2.2 Техничка подршка 

за рад УО 

572.048 57.035 515.013 9,97% 

4.2.3 Спољни сарадници 

и консултанти УО 

400.000 267.296 132.704 66,82% 

4.2.4 Радне групе УО 1.351.500 0 1.351.500 0 

4.2.5 Трошкови превоза  50.000 0 50.000 0 

4.3 Рад Конференције 

суоснивача 

5.253.800 3.932.617 1.321.183 74,85% 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

4.3.1 Накнаде за рад 

председника и 

заменика 

председника 

3.014.300 2.956.085 58.215 98,07% 

4.3.2 Одржавање 

седница 

Конференције 

1.842.000 976.532 865.468 53,01% 

4.3.3 Радне групе 

Конференције 

суоснивача 

397.500 0 397.500 0 

4.4 Рад осталих тела 

Фондације 

4.110.525 1.471.159 2.639.366 35,79% 

4.4.1 Статутарна 

комисија 

2.396.925 624.427 1.772.498 26,05% 

4.4.2 Интерна ревизија 1.713.600 846.732 866.868 49,41% 

4.5 Међународна 

сарадња 

1.056.354 0 1.056.354 0 

4.5.1 Службена 

путовања 

956.354 0 956.354 0 

4.5.2 Сарадња са другим 

Регистрима 

100.000 0 100.000 0 

4.6 Техничка подршка 

за рад тела 

Фондације 

651.869 246.656 405.213 37,84% 

4.6.1 Репрезентација 100.000 2.870 97.130 2,87% 

4.6.2 Стручна помоћ у 

раду тела  

Фондације 

50.000 0 50.000 0 

4.6.3 Е - услуге за 

потребе 

конференције 

149.369 67.778 81.591 45,38% 

4.6.4 Трошкови 

организације 

скупова 

100.000 0 100.000 0 

4.6.5 Осигурање за 

путовања 

52.500 0 52.500 0 

4.6.6 Остали трошкови 200.000 176.008 23.992 88,00% 

4.7 Спровођење 

споразума са 

Министарством 

0 0 0 0 

4.7.1 Консултант за 

организациона 

питања 

0 0 0 0 
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Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31.12. 

Преостало 

за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

4.7.2 Консултант за 

информациону 

безбедност 

0 0 0 0 

4.7.3 Остало 0 0 0 0 

5 Подршка развоју 

Интернета у Србији 

14.016.500 7.726.711 6.289.789 55,13% 

5.1 Пружање подршке 

државним 

институцијама у 

доношењу и 

спровођењу ИКТ 

политика 

500.000 433.824 66.176 86,76% 

5.2 Едукација стручне 

и шире јавности у 

области Интернета 

2.600.000 1.258.395 1.341.605 48,40% 

5.2.1 Сарадња са 

факултетима 

1.100.000 377.452 722.548 34,31% 

5.2.2 Израда 

едукативних 

садржаја 

1.500.000 880.943 619.057 58,73% 

5.3 Пружање подршке 

интернет заједници 

10.916.500 6.034.492 4.882.008 55,28% 

5.3.1 Пружање подршке 

развоју садржаја  

3.866.500 394.895 3.471.605 10,21% 

5.3.2 Спонзорства и 

донације 

3.510.000 3.096.140 413.860 88,21% 

5.3.3 Организовање 

скупова 

2.760.000 2.240.060 519.940 81,16% 

5.3.4 РСНОГ 780.000 303.396 476.604 38,90% 

5.3.5 Суспонзорства 

скупова 

0 0 0 0 

6 ЦЕРТ 1.000.000 115.200 884.800 11,52% 

9 Резерва 1.800.000 0 1.800.000 0,00% 

9.1 Резерва УО 1.000.000 0 1.000.000 0,00% 

9.2 Резерве директора 800.000 0 800.000 0,00% 

9.2.2 Резерва за групу 2 300.000 0 300.000 0,00% 

9.2.3 Резерва за групу 3 200.000 0 200.000 0,00% 

9.2.4 Резерва за групу 4 200.000 0 200.000 0,00% 

9.2.5 Резерва за групу 5 100.000 0 100.000 0,00% 
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Набавке 

У овом кварталу расписани је следећи јавни позив и одобрена набавка за набавку 

хардвера и услуге одржавања ИКТ инфраструктуре РНИДС-a који је и окончан у истом 

кварталу. 

Осим стандардних набавки (уговори по основу набавки по отвореном поступку, текуће 

набавке и сл.) извршено је и следеће: 

• Имајући у виду догађаје које је организовао или у чијој је организацији РНИДС 

учествовао (панел Одговор бизниса на кризе: континуитет и безбедност, 

конференција РСНОГ, конференција Дигитална револуција 4.0) ангажоване су 

услуге типичне за овакве догађаје: услуге дизајна, администрирања РСНОГ сајта, 

услуге продукције – стриминга догађаја, услуге преводиоца, услуге водитеља 

конференције 

• Услуге за припрему DIDS2021 

• Услуге за потребе израде садржаја и уређивања сајта domen.rs 

• Услуге за потребе израде садржаја за сајт rnids.rs 

• Услуге за потребе сређивања/програмирања сајта dids.rs 

• Рачунарска опрема и лиценце за потребе рада канцеларије 

• Промотивни материјал 

 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

12. фебруар 2021. године            директор РНИДС-а 


