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Увод  

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током 2020. године: 

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

■ Укупан прилив у 2020. години износи 177.506.411 са урачунатим ПДВ-ом.  

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

динарима, на дан 31. 12. 2020. године, износи 150.368.510 динара.  

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 116.714 .rs и 2.463 .срб. 

Кратак преглед најважнијих активности  

Најважније активности и догађаји током 2020. године били су: 

■ Прилагођавање пословања и пословних процеса услед новонасталих околности 

изазваних пандемијом COVID-19 

■ Имплементација DNSSEC-а и омогућавање тог сервиса регистрантима 

■ Oсвежавање зонских фајлова скраћено је на 30 минута  

■ Нови domen.rs сајт са константно новим садржајима  

■ Учешће у вежби CyberTesla2020 и Сајбер полигон - SOCathon 

■ Успешна сертификација за стандард 9001 

■ Поводом годишњице .срб домена, организован је скуп Ћирилица на поклон и 

представљен фонт Ареал РНИДС  

■ У сарадњи са факултетима одржано више догађаја 

■ Одржани су едукативни скупови На клик до купца у Суботици и Крушевцу 

■ Одржана је панел-дискусија под називом Континуитет и безбедност  

Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

Током 2020. год. није било прекида у раду DNS система. Такође, систем за регистрацију 

домена и сервиси уплата били су доступни 99,999% времена због планираних 

интервенција на систему. Прелазак на удаљени систем рада због пандемије COVID-19 

није утицао на безбедност система и ефикасност рада Канцеларије. Прекида у раду није 

било, док је умањена доступност везана за редовне и најављене интервенције. 
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НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 99,997% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 99,997% 

Унапређење система за регистрацију  

Током године није било непланираних техничких проблема у раду система за 

регистрацију назива домена. Систем за регистрацију у другом кварталу планирано није 

био доступан 15 минута због реконфигурисања система РНИДС-а и о томе су ОР-ови 

били благовремено обавештени. 

Почетком године на систему за регистрацију назива домена имплементиране су измене 

везане за прихватање података за DNSSEC потписане домене у свим доменским 

просторима којима управља РНИДС. Након измена могуће је ажурирати податке о 

домену везане за DNSSEC путем веб-апликације и преко машинског EPP интерфејса. 

Такође је имплементирана аутоматска валидација исправности унетих DNSSEC 

параметара, како би се избегло да објављивањем неисправних DNSSEC параметара 

домен буде недоступан на интернету. 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 одраније 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. 

Урађене су измене WHOIS сервиса и инсталирано окружење за тестирање и 

прилагођавање система ОР-ова.  

Унапређењем на систему за регистрацију назива домена и DNS систему омогућено је 

освежавање зоне (зонског фајла) на сваких 30 минута, тако да су измене у бази 

Регистра видљиве на интернету у знатно краћем временском року. 

Реализовано је целокупно унапређење системске инфраструктуре. На свим физичким 

серверима је инсталиран нови микро код (firmware) и новија верзија хипервизора. 

Унапређен  је и целокупан систем за управљање виртуелним окружењем. Такође, 

инсталиране су и новије верзије и унапређени системи за бекап података и аутоматски 

опоравак система.  

Због повећаних претњи од сајбер напада услед проглашења пандемије, повећане су 

безбедносне мере и имплементирана строжа правила за приступ критичним деловима 

система и имплементирана савремена решења за вишефакторску аутентификацију 

корисника. 

Креирано је ново тест окружење за систем за регистрацију домена са циљем да се, 

након успешног тестирања, пребаци у продукционо окружење. 
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Стање тржишта домена 

Укупан број регистрованих .rs назива домена на крају 2020. године износи 116.714 

домена, што представља повећање од око 7,13% у односу на крај 2019. Број 

регистрованих .срб назива домена на крају 2020. године износи 2.463 домена. 

 

 

Статистичка анализа 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена за 2020. годину. 

  
2020. 

Стопа 

задржавања 

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

периода 
86,70% 

Стопа 

креирања 
Нови у току периода / број на почетку периода 

20,19% 

Стопа 

брисања 
Обрисани у току периода / број на крају периода 

13,27% 

Приливи и регистрација 

Остварена реализација по основу регистрације и обнове назива интернет домена у 2020. 

износи 138.265.350 динара, што представља повећање од 8,18% у односу на 2019. и 

18,55% у односу на 2018. годину. 

5,44% 5,32%
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Реализација по доменским просторима дата је у следећој табели: 

 

2020. година 
 накнада обнова нови износ 

rs. 1.350 74.366 19.754   127.062.000  

co.rs. 450 14.160 1.118        6.875.100  

org.rs 450 2.769 314        1.387.350  

in.rs. 250 2.009 728            684.250  

edu.rs. 450 2.168 404        1.157.400  

.rs  95.472 22.318   137.166.100  

срб. 500 1.769 158            963.500  

пр.срб 250 331 9              85.000  

орг.срб 250 94 10              26.000  

од.срб 250 39 9              12.000  

обр.срб. 250 44 7              12.750  

.срб  2.277 193        1.099.250  

 

 

Обављени послови регистрације 

Током 2020. године, обрађено је 939 захтева за промену регистранта и 913 захтева за 

измену грешке у називу регистранта назива интернет домена. 
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Укупан број трансфера назива интернет домена из делокруга једног овлашћеног 

регистра код другог у 2020. години износио је 3.001, не рачунајући групне трансфере. У 

2020. години обављен је групни трансфер за 777 назива домена. 

. 

 

 

У табели је дат број обновљених и нових домена на годишњем нивоу за претходних пет 

година. Број обновљених домена показује раст од 5,89% у односу на 2019, а број нових 

домена у 2020. години порастао је за 11,71% у односу на 2019. 

  2016  2017  2018  2019  2020  
  обнова нови обнова нови обнова нови обнова нови обнова нови 

.rs 72.357 18.863 75.721 19.469 81.958 19.257 90.009 19.892 95.472 22.318 

.срб 2.289 182 2.113 149 2.127 221 2.305 260 2.277 193 

укупно 74.646 19.045 77.834 19.618 84.085 19.478 92.314 20.152 97.749 22.511 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Административна и техничка помоћ овлашћеним регистрима обављана је редовно и на 

сва питања и захтеве ОР-ова одговарано је у најкраћем року. Није било озбиљних 

проблема у раду ОР-ова и већина активности односила се на административне послове 

у вези са регистрацијом домена. 

Пре него што су на систему за регистрацију омогућене најновије измене начина уноса и 

провере DNSSEC параметара, одржане су две едукативне радионице за овлашћене 

регистре.  
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Радионица која је била намењена представницима ОР-ова који се баве 

администрацијом домена и маркетингом одржана је путем веба. 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 параметара 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 предочено које безбедносне проблеме он решава. У другом делу радионице 

представницима ОР-овапоказани су 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 представљене 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 систему за обуку инсталираном посебно, за ту прилику, , а све 

измене су биле одмах видљиве на интернету, тако да су за проверу и верификацију 

DNSSEC потписа могли да буду коришћени и јавно доступни алати. 

Први пут је активирана процедура за хитно преузимање домена од стране РНИДС-а, с 

обзиром на то да је један од овлашћених регистара постао неактиван и није био у 

могућности да настави обављање послова регистрације. Називи домена су пренети на 

управљање РНИДС-у, регистранти обавештени о процедури како да назив домена 

пренесу на други овлашћени регистар. 

Током 2020. године суфинансирања оглашавања користили су овлашћени регистри 

„Беотел нет“, „Адриахост“ и „Јунајтед интернет“, а још један овлашћени регистар, „Минт 

хостинг д. о. о.“, потписао је уговор и прикључио се програму суфинансирања.  

Конференција овлашћених регистара РНИДС-а одржана је 10. септембра први пут у 

онлајн формату. Представници РНИДС-а разговарали су са колегама из осамнаест 

фирми које су присуствовале скупу. Током скупа речи је било о искуствима пословања 

током пандемије, посебно раду из кућне канцеларије, уз генерални закључак да се код 

наших партнера, као и у РНИДС-у, пословање одвијало без потешкоћа и да су сви 

сервиси били доступни. Представници РНИДС-а говорили су о актуелностима и 

новинама које ће бити имплементиране у предстојећем периоду. Речи је било о 

безбедности назива домена – заштити закључавањем и DNNSEC потписивањем, сајту 

на domen.rs – новој платформи за пласирање релевантног садржаја о доменима, 

интернету и пословању на интернету, као и развоју и примени политика из правног угла.  

Маркетиншким одељењима ОР-ова су крајем сваког месеца достављана различита 

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

домен.срб и рнидс.срб, позиви на догађаје, а по избијању епидемије коронавируса, 
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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 

Представљање ћириличког писма Ареал РНИДС 

Поводом обележавања годишњице почетка регистрације .срб домена, РНИДС је 28. 

јануара представио пројекат реализован у сарадњи са удружењем Типометар. Реч је о 

новом ћириличком писму 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 до 11,5 хиљада 

посета. Интересовање за фонтове било је континуирано током године, па је ова 

страница до краја 2020. забележила готово 23.000 посета.  

Промоција зборника „Интелектуална својина у дигитално доба“  

Промоција зборника прилагођених студентских мастер радова Интелeктуална свoјина 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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Припреме ДИДС-а 2020 

Као и претходних година, у првом кварталу 2020. године рађено је на организацији 

највеће РНИДС-ове конференције. Организација догађаја је била у потпуности завршена 

и регистрација посетилаца затворена прилично брзо, јер је интересовање за 

конференцију, посебно по самом отварању регистрације, било 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. 

Oнлајн конференција „Интелектуална својина и интернет 2020“ 

Пета по реду конференција Интелектуална својина и интернет 2020 одржана је 4. 

септембра. За разлику од претходних година, уместо у просторијама Правног факултета 

Универзитета у Београду, конференција је у потпуности реализована на интернету. На 

платформи Јутјуб сви заинтересовани имали су прилике да слушају излагања 

еминентних домаћих и иностраних стручњака о актуелним и важним темама на пољу 

интелектуалне својине. Конференцију су и ове године заједно организовали Правни 

факултет Универзитета у Београду и Фондација РНИДС. Конференцију је уживо на Јутјуб 

стриму пратило око 400 јединствених гледалаца.  

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 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. 

https://www.enisa.europa.eu/
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Шеста RSNOG конференција 

Шеста RSNOG конференција у организацији Групе мрежних оператора Србије одржана 

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

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

конференције подржала је Фондација РНИДС. Публика овогодишњег скупа имала је 

јединствену прилику да слуша обраћање Винта Серфа, оца интернета/једног од очева 

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

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

изузетно увећаној „потрошњи“ 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“ друга је по реду конференција коју су 

заједно организовали Правни факултет Универзитета „Унион“ и РНИДС. Конференција 

је одржана 3. децембра у 11 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 o 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 догађајима у својству панелиста и предавача 

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 Електронска трговина – шанса коју не смете пропустити, на коме 

је Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, говорио 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. 

По проглашењу пандемије, сви догађаји су организовани онлајн, па је Милићевић 7. јула 

учествовао у уводном делу онлајн конференције E-Commerce Revolution, у организацији 

Color Media Communications, када је укратко изложио предности коришћења властитог 

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

за избор националног домена. Учествовао је и 4. новембра на Бизит конференцији, у 

организацији часописа PC Press, на панелу е-комерц спас од катастрофе". Осим тога, 7. 

октобра је, у склопу церемоније отварања пројекта Surf Shop, програма подршке малим 

и средњим предузећима у покретању онлајн продаје, учествовао на панел дискусији 
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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 Е-комерц 

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. 

Сарадња са међународним организацијама и институцијама  

Запослени канцеларије су учествовали у активностима организација ICANN, CENTR, 

RIPE, DNS-OARC и APTLD, као и у неколико радних група ICANN-а, и то: 

• 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 

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. 

• 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 

• Руководилац Сектора за ИКТ учествовао је у раду SSR2 тима за проверу 

безбедности, отпорности и стабилности ICANN-ових система, правила и 

процедура који се односе на јединствене интернет идентификаторе. 

• Дијана Милутиновић је, са колегама из ирског, канадског, португалског и 

британског регистра, учествовала у раду ад хок радне групе коју је окупио CENTR 

за потребе креирања истраживања употребе друштвених мрежа од стране 

регистара. 

Последња CENTR-ова маркетиншка радионица одржана пре забране међународних 

путовања одржана је у Стокхолму у Шведској 6. и 7. фебруара, а радионици су 

присуствовали Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, и 

Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и комуникације. Упознали су се са 

активностима маркетиншких одељења других регистара, представили активности 

РНИДС-а и активно учествовали у раду групе. 

До краја године CENTR је све своје догађаје организовао онлајн, па је тако Џамбори 

одржан на платформи Зум, 25. маја, а слично је било и са 33. маркетиншком 

радионицом 12. новембра, која је, уместо у Београду, јер је РНИДС требало да буде 

домаћин, одржана онлајн, па су представници Сектора маркетинга и комуникација на 

скуповима учествовали путем интернета. 
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Службена путовања и онлајн скупови у 2020. години 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

16-17. 1. 2020. ICANN SSR 
Вашингтон, 

САД 
Жарко Кецић 

21-22. 1. 2020. 
61st CENTR Legal & Regulatory 

workshop 

Брисел, 

Белгија 
Дејан Ђукић 

6-7. 2. 2020. 31st CENTR Marketing workshop 
Стокхолм, 

Шведска 

Дијана Милутиновић 

Предраг Милићевић 

12-13. 2. 2020. 

63rd CENTR General 

Assembly/2020 Annual General 

Meeting 

Љубљана, 

Словенија 
Дејан Ђукић 

18-21. 2. 2020. APTLD77 
Мелбурн, 

Аустралија 
Дејан Ђукић 

12-14. 5. 2020. RIPE 80 online Жарко Кецић 

25-27- 5. 2020. CENTR Jamboree online Жарко Кецић 

25. 5. 2020. 32nd CENTR Marketing workshop online 
Дијана Милутиновић 

Предраг Милићевић 

25. 5. 2020. 19th CENTR Security workshop online 
Александар 

Костадиновић 

25-26. 5. 2020. 42nd CENTR Technical workshop online 
Милош 

Милосављевић 

27. 5. 2020. 
62nd CENTR Legal & Regulatory 

workshop 
online Дејан Ђукић 

9. 6. 2020. DNS-OARC 32a online Жарко Кецић 

22-25. 6. 2020. ICANN 68 online 

Жарко Кецић 

Дејан Ђукић 

Мирјана Тасић 

8. 7. 2020. RIPE DNS-WG online Жарко Кецић 

11. 8. 2020.  DNS-OARC 32b online 

Жарко Кецић  

Милош 

Милосављевић 

17. 9. 2020. 
51st CENTR Administrative 

Workshop 
online 

Вељко Фридл, 

Дејан Ђукић 

17. 9. 2020. RIPE DNS-WG online Жарко Кецић 

28- 29. 9. 2020. DNS-OARC 33 online 

Жарко Кецић  

Милош 

Милосављевић 

6. 10. 2020.  CENTR Registrar Day 2020 оnline Дијана Милутиновић 

6 – 8. 10. 2020.  

64th CENTR General Assembly, 

CENTR Registrar Day 2020, 

CENTR Leaders Day 2020 

оnline Дејан Ђукић 

17 – 22. 10. 2020. 69th ICANN Meeting оnline 

Дејан Ћукић, Жарко 

Кецић, Мирјана 

Тасић 
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26. 10. 2020. 43rd CENTR Technical workshop оnline 
Милош 

Милосављевић 

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

5. 11. 2020.  20th CENTR Security workshop оnline 
Александар 

Костадиновић 

12. 11. 2020. 33rd CENTR Marketing workshop оnline 
Дијана Милутиновић 

Предраг Милићевић 

2–6. 11; 9–17. 11. 

2020. 
15th Annual IGF meeting  online Дејан Ђукић 

19. 11. 2020.  

Joint Administrative and 

Marketing webinar: Business 

Intelligence for Registrars 

online 
Дијана Милутиновић 

Предраг Милићевић 

 

Сарадња са домаћим организацијама и институцијама 

Током четвртог квартала организован је још један састанак Радне групе за унапређење 

положаја ћирилице Министарства културе и информисања. Састанку је присуствовао 

Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и члан радне групе у чијем раду 

активно учествује.  

Током 2020. године, представници РНИДС-а имали су значајну улогу у припреми и 

учешћу у Cyber Tesla 2020, коју организује Војска РС, овога пута без међународних 

партнера. Запослени Сектора за ИКТ услуге РНИДС-а узели су активно учешће у 

припреми и реализацији ове вежбе. 

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. 

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

У 2020. години, сајт Фондације је забележио око 158.781 посета, уз друге врло добре 

параметре – баунс рејт је нижи 16% него претходне године, док је време трајања посете 

продужено за 73%. Уз то, приметан је пораст саобраћаја који долази од претрага, као и 

пораст рефералног саобраћаја и саобраћаја који долази са друштвених мрежа. Сајт је 

посетило готово 130.000 посетилаца. 
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Најпосећеније странице на сајту су странице на којима се обавља WHOIS претрага или 

преузимају подаци о називима домена, док је следећа најпосећенија група страница она 

са које може бесплатно да се преузме ћириличко писмо Ареал РНИДС, а та страница 

(ћириличка, латиничка и енглеска верзија) забележиле су близу 23.000 посета у 2020. 

години. Странице сајта прегледане су готово 285.000 пута.  

Сајт домен.срб/domen.rs 

Крајем првог квартала 2020. године домен.срб/domen.rs добио је ново рухо и нову 

намену, који је користан и занимљив пре свега пословним корисницима интернета у 

Србији. Пажљиво је од почетка другог квартала праћена анализа саобраћаја на сајту, 

која показује да је садржај на новом сајту пласиран управо оним циљним групама 

којима је најинтересантнији, пре свега малим и средњим предузећима која траже своје 

место на интернет тржишту. Доња анализа приказује статистику само новог сајта на 

адреси домен.срб/domen.rs.   

У три квартала 2020.  забележене су укупно 52.454 посете. Најпосећенија је била WHOIS 

претрага (16%) посета, а удео посета насловној страни био је око 15%. Осталих готово 

70% свих посета распоређено је на различите садржаје објављиване током године, 

превасходно ауторске текстове којих је објављено око 40. Током последња три 

квартала просечан баунс рејт износио је нешто изнад 11%, док су посетиоци проводили 

готово три и по минута на страници, што су резултати далеко изнад просека сајтова те 

врсте.  

Графикон у наставку даје детаљнији приказ најзаступљенијих канала саобраћаја ка 

новом сајту. 
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Анализе тржишта домена 

Агенција „Ipsos“ је, за потребе РНИДС-а, крајем трећег и четвртог квартала 2020. године, 

спровела два квантитативна истраживања о информисаности и употреби интернет 

домена. Прво је било омнибус истраживање становништва Србије, а друго 

истраживање микро и малих предузећа. Резултати истраживања микро предузећа су 

увек посебно интересантни, јер та предузећа представљају већину у Србији, а нису 

обухваћени већином истраживања која се спроводе. 

Омнибус истраживање становништва Србије 2020. године о 

информисаности и употреби интернет домена 

Истраживање је реализовано крајем септембра и почетком октобра, и обухватило је 

1.009 испитаника старијих од 18 година, који су анкетирани методама CATI (телефонска 

анкета) на 50% узорка и CAWI (онлајн анкета) на 50% узорка. У оквиру тог истраживања, 

посебно су издвојени подаци за кориснике интернета (којих је 76% у односу на укупну 

популацију) старости од 18 до 49 година, јер се том сегменту популације РНИДС 

примарно обраћа кроз своје комуникационе активности. Овај сегмент је обухватио 479 

испитаника и на овом узорку је спроведена додатна анализа података.  
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Истраживање о информисаности и употреби интернет домена код микро и 

малих предузећа у Србији 2020. године 

Истраживање је обухватило представнике микро (304) и малих (101) предузећа са 

територије Србије, који су анкетирани методом CAWI. У анкети су учествовале особе 

које су одговорне или активно учествују у доношењу одлука о наступу фирме на 

интернету (у већим фирмама је то неко из ИТ сектора, а у мањим је то обично власник 

или директор), што значи да су све анкетиране фирме присутне на интернету, било да 

имају свој сајт или користе само друштвене мреже. Узорак је пондерисан према 

репрезентативном уделу тих компанија у Србији, као и према регионима. Циљ 

истраживања био је да се установи у којој мери и на ком домену предузећа обављају 

своје пословне активности на интернету, разлог за избор одређеног домена, али и 

начин коришћења регистрованог назива домена у пословању. Истраживање је пружило 

осврт и на друге важне односе између избора домена и пословања на интернету. 

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима 

Током 2020. смо имали укупно 574 објаве у свим врстама медија. 

У првом кварталу су забележене укупно 323 објаве, у другом 27, у трећем 121 објава, а у 

четвртом кварталу укупно 103 објаве. 

Најчешћи аутори текстова који су објављивани у медијима били су Предраг Милићевић 

и Жарко Кецић, као и Дејан Ђукић.  

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

Н1 (Дан уживо), два пута, Радио Београду 1 (Ухвати дан), два пута, и Радио Београду 2 

(Дигиталне иконе), док је о DNSSEC-у говорио на Телевизији Хепи (Рано јутро). У вези са 

порастом броја регистрованих назива домена током пандемије, на РТС 1 (Дневник 2) 

гостовала је Дијана Милутиновић. Дејан Ђукић је дао интервјуе за „Економетар“, 

магазин „CorD“ и „Интернет огледало“, Жарко Кецић за часопис „Бизнис и финансије“, а 

Дијана Милутиновић за онлајн медиј Biznis.rs. 
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Током 2020. РНИДС се појавио у 127 различитих медија – 18 штампаних, шест 

телевизијских, три радио-станице и 100 интернет портала. У штампаним медијима 

забележено је укупно 85 објава, у телевизијским емисијама 22 прилога, радијским 

емисијама 14 прилога, а на интернет порталима укупно 453 објаве. Стандардно највећи 

број објава се десио у првом кварталу, а односиле су на најаву ДИДС2020. 

У поређењу са претходном годином, бележи се пад присутности на радију од 71,43%, ТВ-

у за 58,49%, интернету 23,87 % и у штампи за 3,41%.  
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Редовни послови Канцеларије 

Интерни ИКТ сервиси 

У току године обновљен је део опреме у канцеларији. Набављени су преносни рачунари 

и монитори у циљу замене постојећих којима је радни век при крају. Набављено је и 

неколико IP телефона, мобилних телефона, један преносни рачунар за потребе 

презентација, ТВ уређај за презентације на састанцима, као и опрема опште намене за 

олакшавање рада запослених.  

За даље унапређење пословања Канцеларије започета је имплементација система за 

управљање документима, набављен је софтвер за препознавање текста на скенираним 

документима и софтвер за планирање и праћење реализације пројеката.  

Унапређена је мрежна инфраструктура набавком напредних уређаја најновије 

генерације који, поред бољих перформанси, подржавају и најсавременије безбедносне 

методе заштите рачунарских мрежа.   

Правни и општи послови  

Током 2020. године обављани су редовни правни, кадровски и општи послови. Током 

овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано. 

Подршка Управном одбору  

Пружена је редовна стручна и административна подршка раду Управног одбора, која се 

огледала у подршци у организовању седница, припреми нацрта аката, изради записника 

са седница, стручној подршци у раду на седницама, изради и објављивању донетих аката. 

У 2020. години Управни одбор је имао 13 седница.  

Подршка Конференцији суоснивача  

У периоду који је предмет овог извештаја, одржана је једна изборна седница 

Конференције суоснивача. Сектор општих и правних послова је раду овог органа пружао 

редовну стручну и административну подршку, која се огледала у организовању седница, 

припреми нацрта аката, изради записника са седница, стручној подршци у раду на 

седницама и изради и објављивању донетих аката. 

 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током 2020. године 21/27 

Финансије 

Година је почела са применом Финансијског плана који је усвојен на 339. седници УО 

одржаној у периоду између 25. и 27. 12. 2019. 

Током 2020. године није било куповине нових ХоВ, док je 39 државних обвезница 

купљених 21. 12. 2017. доспело крајем године, укључујући и припадајуће камате. 

Такође су у првој половини године доспеле годишње камате, по основу улагања у 

седмогодишње, петогодишње и трогодишње државне хартије од вредности 2018. и 

2019. године. 

У 2020. није било потребе за ребалансом Финансијског плана, извршено је само једно 

пребацивање средстава, и то у последњем кварталу. 

На банкарском тржишту је дошло до смањења каматних стопа како би НБС ублажила 

негативне ефекте кризе проузроковане коронавирусом. Међутим, као и у случају 

ранијих година, код банака са којима сарађује РНИДС, и даље су код једне банке 

повољнији услови за такозвано орочење преко ноћи (overnight) него услови код других 

за орочење истих износа на период од шест месеци до годину дана, па су у том смеру и 

усмеравана средства, превасходно поштујући принципе сигурног улагања. 

Такође су у току другог квартала у две банке орочена средства на шест месеци, док су у 

последњем кварталу реорочена само у једној, на исти период. 

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

2019. Пописне комисије су завршиле свој посао у дефинисаним роковима, а пописне 

листе су усвојене на 340. седници УО од 30. 1. 2020.  

Почетак јануара је, такође, обележен радом интерне ревизије на терену. Након теренског 

рада и усаглашавања ставова, Интерни ревизор је доставио мишљење које задовољава 

успостављене критеријуме интерне ревизије. Извештај је усвојен на 344. седници УО 

одржаној 14. и 15. 5. 2020. 

Крајем фебруара, у законском року, извршена је припрема и предаја годишњих 

финансијских извештаја за статистичке потребе АПР-у.  

Имајући у виду ванредно стање, рок за доставу ФИ за претходну годину померен је на 

најкасније 90 дана од дана укидања ванредног стања, односно 4. 8. 2020, те су 

финансијски извештаји за 2019. усвојени од стране Управног одбора на 347. седници, која 

је одржана 29. 7. 2020. Одмах након тога је извршена и предаја Агенцији за привредне 

регистре, као и подношење Пореске пријаве за порез на добит. Симултано је тим 

независног ревизора издао и коначно мишљење, односно коначни Извештај о 

спроведеној ревизији финансијских извештаја РНИДС-а за 2019. Резиме мишљења и 

Извештаја који је послат на листу УО јесте да финансијски извештаји приказују истинито 

и објективно по свим материјално значајним питањима финансијски положај РНИДС-а 

на дан 31. 12. 2019, као и резултате пословања Фондације за годину која се завршава на 

тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.  
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Финансијски извештаји 

У наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за 2020. и 

стање на дан 31. 12. 2020. и одговарајуће стопе раста. Ови показатељи су приказани на 

бази финансијских извештаја за статистичке потребе за 2020. годину. 

 

  .000 РСД 
2019. 

или 31. 12. 2019. 

2020. 

или 31. 12. 2020. 
% 

Пословни приходи 128.727 137.229 106,6% 

Пословна добит 7.736 29.872 386,1% 

Нето резултат 6.087 26.603 437,0% 

Актива 188.359 228.470 121,3% 

Капитал 110.671 137.274 124,0% 

Нето дуг -17.249 -32.150 186,4% 

Нето обртни фонд -15.997 20.061 -125,4% 

 

Уз изузетно значајан раст пословне добити, остварен је и још већи раст нето добити, 

насталих као последица континуираног раста пословних прихода, у 2020. години од 

6,6%, уз знатно смањење пословних расхода (укупно укључујући и амортизацију) од 

11,3%. Све то је остварено уз ЕБИТДА маржу од читавих 27,3%. Најзначајнија промена 

од почетка године јесте смањење нето обртног фонда, који је постао позитиван, поново 

након 2018. године, тј. њеног краја, услед знатно велике акумулације готовине и 

готовинских еквивалената, односно обртне имовине током 2020. године, што говори о 

врло доброј ликвидносној позицији Фондације.  

На крају посматраних периода, наводе се три показатеља ликвидности, 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. 12. 2020. 

Ликвидност 1. степена 0,46 0,22 0,35 

Ликвидност 2. степена 1,18 0,74 1,04 

Ликвидност 3. степена 1,26 0,80 1,22 
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Реч је о резултатима који говоре о знатном степену ликвидности РНИДС-а. Иако су 

показатељи нижи у односу на оне са краја 2019. и 2018, дошло је до знатног раста у 

односу на показатеље из 2019. године, имајући у виду структуру активе и пасиве 

Фондације. Ликвидност додатно расте, у односу на годину дана пре, иако је Фондација 

задржала ниво дугорочних улагања у државне хартије од вредности (не рачунајући 

једно доспеће хартија од вредности), што јој, осим ликвидности, обезбеђује и 

солвентност, уз знатан ниво сигурности финансијских пласмана.  

У току је израда завршног рачуна, који ће бити предмет независне ревизије и усвајања 

од стране Управног одбора РНИДС-а. 

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 

B 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% 

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 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

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% 

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% 

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% 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

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% 

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 

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% 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

31.12. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

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% 

Преглед финансијских средстава 

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

12. 2020: 
 

Датум 31. 12. 2020. 

Средњи курс евра 117,5802 

Валута РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 

Текућа средства у РСД 73.129.082 €621.951 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €51.029 

Укупно 79.129.082 €672.980 

 

 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 12.802.069 €108.879 

Орочена средства у ЕУР   

Укупно 12.802.069 €108.879 

 

Укупно без ХОВ 91.931.151 €781.859 

Хартије од вредности 58.437.359 €497.000 

Укупно новчана средства 150.368.510 €1.278.859 
 

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

износи 150.368.510 динара. 
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Набавке 

Током овог периода расписани су следећи јавни позиви и конкурси: 

• Јавни позив за подношење понуда за набавку хардвера и услуге одржавања 

ИКТ инфраструктуре РНИДС-a  

Поред тога, спровођене су потребне набавке директном погодбом, као и мале набавке 

за потребе РНИДС-а. 

 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

март 2021. године       директор РНИДС-а 


