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Увод 

Сажетак 

У наставку су наведене значајне активности и пројекти, чија је реализација обележила 

други квартал 2021. године. 

Кључни сервиси РНИДС-а (DNS и систем за регистрацију назива домена) били су 

доступни током целог квартала и није било прекида нити проблема у њиховом раду. 

У складу са планом, након две године урађена је замена основних DNSSEC кључева 

(КSК и ZSK). Нови кључеви користе савремени алгоритам ECDSA (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm), који је знатно краћи од одговарајућег RSA кључа, што смањује 

интернет саобраћај и пружа бржи DNS одговор. 

РНИДС је увео стандард 27001 и о томе добио сертификат одговарајућег 

сертификационог тела, што је пословање организације подигло на виши ниво. 

У погледу примене нових Административно и техничких услова, одржан је вебинар 

овлашћеним регистрима РНИДС-а. 

Са финансијског аспекта, сви показатељи у другом кварталу говоре о доброј 

ликвидности и солвентности Фондације. Повећан обим активности води и већој 

избалансираности прихода и расхода, па је тако остварен раст како пословне тако и 

нето добити, који су настали као последица континуираног раста пословних прихода од 

9,5%, што је у односу на први квартал за један процентни поен више, а све то уз раст 

пословних расхода (укупно укључујући и амортизацију) од 25,5%.  

Предметни период је обележен ревизијом Финансијских извештаја за 2020. годину од 

стране тима независног ревизора, што је резултирало како позитивном оценом 

ревизора тако и конфирмацијом од стране АПР-а да је годишњи извештај достављен у 

складу са прописима, те је као такав објављен на интернет страници Агенције. 

Комплетирана је инсталација нове опреме и пребацивање и тестирање сервиса. Нови 

хардвер има већи капацитет и боље перформансе.   

Са консултантима за утврђивање испуњености услова из Споразума са надлежним 

министарством, интензивно је сарађивано поводом ревизија које спроводе. 

У погледу међународне сарадње, РНИДС је имао важну позицију у организацији 

EURODIG скупа, као и SEEDIG сесије. Запослени су редовно учествовали у активностима 

радних група и радионица у којимa су чланови, а за које је већ увелико постало 

уобичајено да се одржавају онлајн. 

Започета је реализација комуникационог пројекта pitajte.rs, који за циљ има да помогне 

малим и микро предузећима да доносе информисане одлуке о свом пословању на 

интернету. У склопу пројекта осликана су два мурала-инфографика који комуницирају 

осам разлога за избор .rs домена, у простору Факултета за медије и комуникације у 

Београду и Но лимит хаба у Нишу.  
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Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током другог квартала 2021. године: 

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

■ Укупан прилив у кварталу износи 44.089.502 динара са ПДВ-ом. 

■ Укупан прилив од аванса за домене износи 43.330.040 динара са ПДВ-ом. 

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

динарима, износи 172.514.257 динара.  

На крају другог квартала 2021. године: 

Укупан број регистрованих назива домена је: .RS - 121.223 и .СРБ - 2.462.  
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Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У другом кварталу 2021. године кључни сервиси РНИДС-а (DNS и систем за 

регистрацију назива домена) били су доступни током целог периода и није било 

прекида нити проблема у њиховом раду. 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 

Комплетирана је инсталација нове опреме и пребацивање и тестирање сервиса. Нови 

хардвер има већи капацитет и боље перформансе.   

У складу са планом, након две године урађена је замена основних DNSSEC кључева 

(КSК и ZSK). Нови кључеви користе савремени алгоритам ECDSA (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm) који је знатно краћи од одговарајућег RSA кључа, што смањује 

интернет саобраћај и пружа бржи DNS одговор. 

Развој и примена правила за регистрацију 

Запослени у РНИДС-у учествовали су у раду РГ за сарадњу са ОР-овима. 

Стање тржишта домена 

Други квартал 2021. године завршен је са 121.223 регистрована .RS назива домена и 

исказује раст од 8,07% у односу на други квартал 2020. године. Број регистрованих .СРБ 

назива домена на крају другог квартала 2021. године износи 2.462. 

Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели: 

 

доменски 
простор 

април 2021. мај 2021. јун 2021. 

нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.972 1.085 1.678 1.009 1.537 1.008 

.co.rs 108 141 94 88 86 105 

.org.rs 29 41 27 25 30 27 
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.in.rs 55 79 48 54 70 51 

.edu.rs 30 24 18 14 26 19 

укупно .rs 2.194 1.370 1.865 1.190 1.749 1.210 

.срб 66 34 17 11 14 13 

.пр.срб 1 2 0 1 2 0 

.орг.срб 0 1 0 0 1 0 

.од.срб 0 0 0 0 0 1 

.обр.срб 0 2 0 0 1 1 

укупно 
.срб 

67 39 17 12 18 15 

 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 

домена у складу с методологијом CENTR-a за други квартал 2021. и 2020. године. 

 

.rs 
II квартал 

2021. 

II квартал 

2020. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/број на почетку 

периода 

96,96% 96,79% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода/број на почетку 

периода 
4,83% 5,20% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода/број на 

почетку периода 
3,13% 3,77% 

 

.срб 
II квартал 

2021. 

II квартал 

2020. 

Стопа 

задржавања 

(број домена на крају периода – нови 

у току периода)/број на почетку 

периода 

97,53% 98,48% 

Стопа 

креирања 

нови у току периода/број на почетку 

периода 
4,20% 1,99% 

Стопа 

брисања 

обрисани у току периода/број на 

почетку периода 
2,72% 2,27% 

 

 

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

Током другог квартала 2021. године дигиталне маркетиншке кампање које 

суфинансира РНИДС отпочеле су/реализовале компаније „Лупија“, „Адриахост“, „Беотел 

нет“ и „Јунајтед интернет“.  

Вебинар за овлашћене регистре на ком су представљени нови Административни и 

технички услови рада овлашћених регистара РНИДС-а одржан је 29. априла путем 

платформе Зум. 
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Колеге су, поред информација о томе шта се мења у односу на Услове који су били на 

снази, имали прилике да се детаљно информишу о захтевима који се тичу унапређења 

безбедности и предстојећих провера усклађености са безбедносним мерама. Вебинару 

је присуствовало више од 30 представника ОР-ова. 

Маркетиншким одељењима ОР-ова су крајем сваког месеца достављани њузлетери 

који садрже различита обавештења о РНИДС-овим активностима, нови садржаји на 

сајтовима domen.rs и rnids.rs, као и вести из релевантних организација (ICANN, CENTR) и 

света домена. Уз њузлетер достављана је и ранг-листа ОР-ова. 

Присуство РНИДС-а у јавности 

Догађаји 

Интернет дијалог 2021: од конкуренције ка секторској регулацији дигиталних 

платформи ЕУ 

Други по реду „Интернет дијалог“ у организацији Фондације РНИДС и Правног факултета 

Универзитета у Београду одржан је онлајн 3. јуна. Пренос је реализован путем 

платформе Јутјуб. 

Највише пажње привукло је излагање проф. др Марка Боте, професора Европског 

универзитетског института у Фиренци, научног саветника Макс Планк института за 

иновацију и конкуренцију у Минхену и ванредног професора Правног факултета 

Универзитета у Бечу, који је говорио о предложеним прописима Европске уније о 

конкуренцији на дигиталним тржиштима, односно образложио актуелни заокрет од 

примене права конкуренције ка секторској регулацији дигиталних платформи. Разговор 

са проф. др Ботом водио је проф. др Душан В. Поповић, професор Правног факултета 

Универзитета у Београду, председник Организационог одбора скупа. 

На скупу су, у оквиру порескоправне секције, такође анализирани сви кључни изазови 

са којима се данас суочавају порески системи широм света у покушају да опорезују 

добит компанија које послују у оквирима дигиталне економије. 

Скуп је током стрима наизменично пратило нешто више од 140 гледалаца, док је 

снимак скупа за мање од 48 сати забележио више од 300 прегледа. 

SEEDIG 7 сесија онлајн – интернет је ваш матерњи језик 

Фондација РНИДС била је партнер онлајн догађаја који се одвијао под називом 

„Интернет је ваш матерњи језик: Универзална прихватљивост“, првог у серији SEEDIG 7. 

Сесија је одржана 21. јуна путем платформе Зум. 

https://seedig.net/seedig7/
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Учесници догађаја из РНИДС-а били су Дејан Ђукић, директор Фондације РНИДС, који је 

упутио поздравни говор, и Дијана Милутиновић, из Сектора маркетинга и комуникација, 

која је са осталим панелистима разматрала питање Универзалне прихватљивости и 

стратегија ангажовања различитих стејкхолдера на путу достизања пуне 

имплементације Универзалне прихватљивости на интернету. 

Према извештајима организатора, организације SEEDIG, око 60 људи пратило је онлајн 

панел у апликацији Зум, а публика је и активно учествовала у разговору, док је стрим 

емитован на Јутјубу и Фејсбуку. 

Конференција EuroDIG 2021 уживо из београдског студија: У дигиталну 

декаду Европе 

Фондација РНИДС, у сарадњи са Дипло фондацијом и Интернет друштвом (Internet 

Society), била је један од домаћина највеће европске конференције посвећене развоју 

политика управљања интернетом, EuroDIG 2021, и омогућила емитовање програма из 

студија у Београду. 

Конференцију је из Београда отворила министарка трговине, туризма и 

телекомуникација Татјана Матић, која је изразила велико задовољство што је Србија и 

на овој конференцији у друштву партнера са којима сарађује – Европском комисијом, 

Саветом Европе, ICANN-ом, Европском радиодифузном унијом, као и РНИДС-ом, Дипло 

фондацијом и Интернет друштвом. 

Током три дана виртуелне конференције која се одвијала под слоганом „У дигиталну 

декаду Европе“ (Into Europe’s Digital Decade), публика је, у оквиру програма емитованог 

из београдског студија, имала прилике да слуша излагања и панеле на теме IoT 

технологија, безбедности, права и принципа у онлајн окружењу, регулације дигиталних 

услуга, заштите података у контексту развоја вештачке интелигенције, о људској и 

алгоритамској пристрасности у доношењу одлука, лажним вестима и медијској 

писмености, најбољим праксама саморегулације и корегулације онлајн платформи, 

корисничкој перспективи и примени 5G технологије, као и о конкуренцији у дигиталном 

систему у Европи и шире. 

Поред београдског, програм је емитован и из студија у Трсту и Брижу, а конференција је, 

и у својству учесника и у својству посетилаца, окупила представнике важних европских 

и глобалних институција (Унеско, Европска комисија и Европски парламент итд.), 

универзитета и научних института, технолошких компанија (Гугл, Фејсбук, Хуавеј итд.) и 

доменске заједнице (ICANN, CENTR, европски ccTLD-ови). 

Креирање нових садржаја  

Током квартала почела је реализацији комуникационог пројекта pitajte.rs, који има за 

циљ да помогне малим и микро предузећима да доносе информисане одлуке о свом 

пословању на интернету. Пројекат је имао и своју значајну офлајн компоненту – 

исцртана су два мурала-инфографика који комуницирају осам разлога за избор .rs 
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домена, а који су осликани у простору Факултета за медије и комуникације у Београду и 

Но лимит хаба у Нишу. 

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

Након интензивног раста у првом кварталу, када су одредишне странице на сајту 

коришћене за комуникацију и оглашавање догађаја, током другог квартала дошло је до 

очекиваног пада броја посетилаца и посета на сајту, па су параметри практично на 

истом нивоу као и током последњег квартала 2020. године.  

Забележено је нешто изнад 30,5 хиљада посета од стране 22,5 хиљада посетилаца. 

Међутим, посетиоци су више времена провели на сајту, па је просечна посета трајала 

19% дуже. Прегледано је 70,5 хиљада страница, а навике посетилаца нису се промениле 

у односу на претходне квартале, па су највише посета забележиле странице са WHOIS 

сервисом, насловна страна сајта и одредишне странице са којих могу да се преузму 

фонтови Орто РНИДС и Ареал РНИДС. 

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у другом 

кварталу 2021. године: 

 

Сајт домен.срб/domen.rs 

Навршило се годину дана откако је сајт domen.rs објављен у новом руху. Из квартала у 

квартал рађено је на објављивању и приређивању садржаја и на комуникацији нових, 

ауторских садржаја на друштвеним мрежама Фондације. Током другог квартала 
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објављено је још једанаест нових ауторских текстова, не рачунајући садржаје посебно 

приређиване за пројекат pitajte.rs, a договорена је сарадња и са два нова аутора. 

Број посета сајту је порастао за 15% у односу на претходни квартал – на 21.016, а сајт је 

посетило и 17% више посетилаца у односу на Q1 2021, нешто изнад 16,7 хиљада. Број 

прегледа страница је порастао на 32.059 (раст од приближно 22%).  

Страница за регистрацију домена/WHOIS претрагу забележила је нешто нижи број 

посета, за око 25%, док је на насловну страну дошло знатно више саобраћаја. 

Најпосећенија је била одредишна страница pitajte.rs, a најчитанији текстови били су 

Продаја путем друштвених мрежа као део е-трговине и Пет савета за бољи SEO учинак у 

е-трговини.  

Сав садржај је пласиран и промовисан путем друштвених мрежа, па је удео посета 

генерисан оглашавањем и објављивањем на друштвеним мрежама порастао у односу 

на Q1. Приметан је пораст директног саобраћаја, док је број органских посета пао за 

20%. 

 

Сајт domen.rs у првих годину дана рада  

Током првих годину дана рада (од 1. априла 2020. до 1. априла 2021.) сајт је посетило 

више од 52 хиљаде корисника интернета, забележено је нешто мање од 71 хиљаду 

посета, а прегледано је нешто више од 104 хиљаде страница. Баунс рејт је био нешто 

нижи од 11%, више од 50% посета стигло је од оглашавања и са друштвених мрежа, док 

је удео органских посета нешто виши од 27%. WHOIS страница забележила је највише 

посета (17%) – 18.125, а у наставку је списак пет најчитанијих текстова на сајту у 

наведеном периоду: 
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1) SEO фактори рангирања који позитивно утичу на ваше позиције на 

претраживачима  

2) 10 ствари које мора имати продајни текст на вашем веб-сајту  

3) Шта је неопходно знати о безбедности на интернету?  

4) DNSSEC  

5) Како да лош наслов претворите у добар + 7 шаблона за сјајан наслов  

Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У другом кварталу је забележено укупно 157 објава – 35 у штампаним медијима, 120 на 

интернету и две телевизијске објаве. Објаве су покривале теме везане за пројекат 

pitajte.rs (укупно 55 објава), приказе резултата истраживања спроведеног крајем 2020. 

(укупно 44 објаве), као и стручни скуп Интернет дијалог 2021 (укупно 17 објава). 
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Број објава у другом кварталу у односу на први квартал 2021. мањи је за 56%, али је у 

односу на други квартал 2020. већи за 481,5%, што је последица повећања свих 

активности које су током 2020. биле драстично смањене. 

Медијска анализа показује да су 64 различита медија извештавала о РНИДС-у – 14 

штампаних медија, једна телевизијска станица и 49 интернет портала. 

Од ауторских текстова током квартала објављени су текстови Жарка Кецића Да не 

будемо саучесници и Финансијске институције и интернет, као и Предрага Милићевића 

Заштита производа и услуга на интернету у магазину „Бизнис и финансије“. У Недељнику 

су објављени ауторски текстови Да ли је интернет шанса малих и микро предузећа? 

Дејана Ђукића и Ковид–трансформација пословања у Србији Предрага Милићевића. 

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

фишинг мејлова, а Лазар Џамић на тему пројекта pitajte.rs. На ТВ Рас, у емисији Прича 

о... ћирилици, гостовао је Предраг Милићевић. 

Редовни послови Канцеларије 

Унапређење пословања 

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) успешно је прошла 

проверу усаглашености система менаџмента са захтевима стандарда ISO/IEC 

27001:2014. Имплементацији ISO 27001 стандарда (Систем менаџмента безбедношћу 

информација) претходила је имплементација ISO 9001 стандарда (Систем менаџмента 

квалитетом) која је успешно окончана прошле године. 

Сертификација у складу са ISO 27001 изузетно је значајна за РНИДС који управља 

регистром националних интернет домена и инфраструктуром од посебног значаја, јер је 

потврда да Фондација послује не само у складу са законским условима, већ и највишим 

пословним стандардима, као и најбољим светским и европским праксама. ISO 27001 је 
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стандард са којим је усаглашено пословање бројних европских регистара којима је, као 

и РНИДС-у, безбедност процеса и података један од највиших приоритета. 

Након кадровских промена код добављача и усклађивања досадашњих тема, 

настављен је рад на развоју система за управљање документацијом. Дефинисани су 

циљеви и, након периода годишњих одмора, очекује се прелазак на наредну фазу.  

Правни, кадровски и општи послови 

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

послови.  

У овом кварталу спроведене су одређене кадровске промене, те је запослена једна 

особа на пословима РНИДС-ЦЕРТ-а. 

Интерни ИКТ сервиси 

У току другог квартала опрема која је замењена у дата центрима инсталирана је у 

просторијама канцеларије. Рачунарски капацитети и перформансе опреме знатно су 

повећани. ИКТ системи у канцеларији РНИДС-а функционисали су без прекида 

приликом инсталације и конфигурације опреме.  

Унапређен је систем за праћење перформанси сервера на којима се налазе сајтови 

rnids.rs и domen.rs. 

Подршка Управном одбору  

У току квартала одржане су две седнице Управног одбора. Сектор општих, правних и 

финансијских 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 овом кварталу је одржана једна изборна седница Конференције суоснивача. На крају 

квартала РНИДС је имао 149 суоснивача.  
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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 Guidelines Review Committee (GRC), Meetings Programme 

Working Group (MPC) и Региналној ћириличкој радној групи за Универзалну 

прихватљивост. 

Саветница је учествовала у раду више ICANN-ових радних група: Latin Generation panel 

(којој председава), ccNSO Guidelines 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 пројекту 3SG CENTR. 

Током CENTR радионице посвећене IDN-у, организоване онлајн 6. маја, Дијана 

Милутиновић, самостална сарадница за маркетинг и комуникације, говорила је о 

РНИДС-овим фонтовима српске ћирилице као тактици за промоцију употребе .срб 

домена, коришћења матерњег језика на интернету и подстицања вишејезичности 

креирањем онлајн садржаја на различитим језицима и писмима.  

Међународне онлајн конференције током другог квартала 2021. 

Датум 

одржавања 

скупа 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

22. 4. 2021.  
Webinar: Hardenize 

workshop 
онлајн 

Александар 

Костадиновић 

6. и 7. 5. 2021. DNS-OARC 35 online  Жарко Кецић 

6. 5. 2021. 

Joint Administrative 

and Marketing webinar: 

IDNs 

онлајн 
Дијана Милутиновић 

Милица Ђорђевић 

7. 5. 2021. 
L&R webinar: Tour de 

table of registry updates 
онлајн Дејан Ђукић 

17-21. 5. 2021. 82nd RIPE Meeting онлајн Жарко Кецић 

25–26. 5. 2021. VeeamON tour онлајн 
Александар 

Костадиновић 

31. 5. 2021. 5th CENTR Academy онлајн Милица Ђорђевић 

3. 6. 2021. 
2021 CENTR Registrar 

Day 
онлајн Предраг Милићевић 

1-3. 6. 2021. 
2021 CENTR Members' 

Days 
онлајн 

Дијана Милутиновић 

Милица Ђорђевић 

Предраг Милићевић 
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Жарко Кецић 

Дејан Ђукић 

14-17. 6. 2021.  71st ICANN Meeting онлајн Жарко Кецић 

21. 6. 2021. SEEDIG 7 онлајн 

Дијана Милутиновић 

Милица Ђорђевић 

Предраг Милићевић 

Дејан Ђукић 

28-30. 6. 2021.  EuroDIG 2021 онлајн 

Дијана Милутиновић 

Милица Ђорђевић 

Дејан Ђукић 

 

 

Финансије 

У овом кварталу реорочена су динарска средства у једној од банака на период од шест 

месеци. Посебних додатних активности на овим пољима није било, осим текуће 

комуникације са банкама и праћења тржишта на редовној основи. 

Рачуноводство и ревизија 

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

Припреман је завршни рачун за 2020. годину који је, након усвајања од стране УО, 

предат АПР-у у законски прописаним роковима и у складу са прописима који уређују 

рачуноводство. 

Паралелно са израдом завршног извештаја, тим независног ревизора обавио је 

ревизију финансијских извештаја за претходну годину и, након комплетирања завршног 

рачуна, издато је и Мишљење независног ревизора – „Станишић ревизије“. Мишљење је 

позитивно и његова суштина је да „финансијски извештаји приказују истинито и 

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

дан 31. 12. 2020. године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава 

на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији“.  

Финансијски извештаји 

У наредној табели укратко су приказани кључни показатељи пословања за 2. кв 2021. и 

стање на дан 30. 6. 2021. и одговарајуће стопе раста.  
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  .000 РСД 
2. кв. 2020. 

или 31. 12. 2020. 

2. кв. 2021. 

или 30. 6. 2021. 
% 

Пословни приходи 71.850 78.664 109,5% 

Пословна добит 25.650 20.698 80,7% 

Нето резултат 26.822 21.314 79,5% 

Актива 228.469 243.009 106,4% 

Капитал 137.794 155.911 113,2% 

Нето дуг -32.150 -53.925 167,7% 

Нето обртни фонд 20.581 31.860 154,8% 

 
Остварен је пад и пословне и нето добити, насталих као последица континуираног раста 

пословних прихода од 9,5 %, што је више него само за први квартал за један процентни 

поен, уз раст пословних расхода (укупно укључујући и амортизацију) од 25,5%. Све то је 

остварено уз ЕБИТДА маржу од 31%. Повећан обим активности води и већој 

избалансираности прихода и расхода. 

Нето обртни фонд је позитиван, као и на крају претходне године услед генерисања 

значајног износа готовине, а расте у односу на податак са краја претходног квартала. 

Све то говори о доброј и све већој ликвидности, али и солвентности Фондације, имајући 

у виду значајни портфолио улагања у државне хартије од вредности на дуги рок. 

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. 2019. 31. 12. 2020. 30. 6. 2021. 

Ликвидност 1. степена 0,22 0,35 0,62 

Ликвидност 2. степена 0,75 1,04 1,33 

Ликвидност 3. степена 0,80 1,22 1,37 

 

Кад је реч о резултатима који говоре о значајном степену ликвидности РНИДС-а (и 

расту ликвидности у односу на претходне квартале), показатељи су на рекордном 

нивоу. Све то праћено је стабилним и дугорочним улагањем, превасходно у државне 

хартије од вредности, па је ликвидност праћена и солвентношћу. Уз то, додатна 

количина готовине која је генерисана током пандемије узроковане вирусом короне 

наставља да се увећава, што је добро са аспекта ликвидности, али отвара нове 

могућности за даља улагања у активности из опсега основне делатности у периоду 

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

повољно), и то за две трећине већи износ у односу на крај претходног квартала. 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа дато је стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. 

6. 2021, паралелно са 31. 3. 2021: 
 

Датум 31. 3. 2021. 30. 6. 2021. 

Средњи курс евра 117,5801 117,5660 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 
ЕУР 

Текућа средства у РСД 87.914.863 €747.702 94.466.034 €803.515 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €51.029 6.000.000 €51.035 

Укупно 93.914.863 €798.731 100.466.034 €854.550 

 
 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Прерачунато у 
РСД 

ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 13.677.299 €116.323 13.617.921 €115.832 

Орочена средства у ЕУР     

Укупно 13.677.299 €116.323 13.617.921 €115.832 

 

Укупно без ХОВ 107.592.162 €915.054 114.083.955 970.382 

Хартије од вредности 58.437.310 €497.000 58.430.302 €497.000 

Укупно новчана средства 166.029.472 €1.412.054 172.514.257 €1.467.382 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у 

динарима, износи 172.514.257 динара. 

Реализација финансијског плана 

Шифра Назив План 
Реализовано до 

30.6. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

A Укупно приливи 184.114.927 94.695.821 89.419.106 51,43% 

1 Приливи 184.114.927 94.695.821 89.419.106 51,43% 

1.1 Аванси за регистрацију домена 180.715.497 92.538.770 88.176.727 51,21% 

1.2 Провера оспособљености 48.000 36.000 12.000 75,00% 

1.3 Финансијски приливи 1.549.430 1.437.051 112.379 92,75% 

1.3.1 Камате на штедњу 560.000 384.610 175.390 68,68% 

1.3.2 Принос од ХоВ 989.430 1.052.440 -63.010 106,37% 

1.3.3 Позитивне курсне разлике 0 0 0 0 

1.4 Накнаде суоснивача 1.752.000 684.000 1.068.000 39,04% 

1.4.1 Обнова 1.608.000 600.000 1.008.000 37,31% 

1.4.2 Нови суоснивачи 144.000 84.000 60.000 58,33% 

1.5 Остали приливи 50.000 0 50.000 0 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

30.6. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

B Укупно одливи 205.063.046 74.144.272 130.918.774 36,16% 

2 Развој регистра и тржишта 

домена 

50.642.703 12.893.495 37.749.208 25,46% 

2.1 Развој система за регистрацију 

и доступност домена 

28.799.902 6.521.776 22.278.126 22,65% 

2.1.1 Инфраструктура 18.019.752 3.601.583 14.418.169 19,99% 

2.1.2 Систем за регистрацију домена 4.219.760 780.235 3.439.525 18,49% 

2.1.3 Систем за разрешење DNS 

упита 

2.189.160 1.303.796 885.364 59,56% 

2.1.4 DNSSEC 806.230 0 806.230 0 

2.1.5 Хостинг услуге 537.120 307.680 229.440 57,28% 

2.1.6 Софтверске лиценце 3.027.880 528.482 2.499.399 17,45% 

2.2 Развој и примена правила за 

регистрацију домена 

1.562.640 1.067.502 495.138 68,31% 

2.2.1 Доприноси у вези са правом на 

управљање делегираним 

доменима - ICANN 

1.000.000 976.500 23.500 97,65% 

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  

360.000 65.845 294.155 18,29% 

2.2.5 Остало 50.000 0 50.000 0 

2.3 Развој тржишта 15.613.040 4.648.452 10.964.588 29,77% 

2.3.1 Сарадња са овлашћеним 

регистрима 

1.600.000 389.018 1.210.982 24,31% 

2.3.2 Спровођење едукативно 

промотивних активности 

3.666.000 1.590.487 2.075.513 43,38% 

2.3.3 Промотивни материјали (BTL) 2.580.000 587.872 1.992.128 22,79% 

2.3.4 Спољни сарадници - маркетинг 3.200.000 889.517 2.310.483 27,80% 

2.3.5 Унапређење интернет 

присуства 

0 0 0 0 

2.3.6 Спровођење истраживања о 

тржишту домена 

1.650.000 49.978 1.600.022 3,03% 

2.3.7 Односи са медијима 300.000 9.525 290.475 3,18% 

2.3.8 Спољни сарадници - односи са 

јавношћу 

2.617.040 1.132.055 1.484.985 43,26% 

2.3.9 Одржавање интернет сајтова и 

друштвених профила 

0 0 0 0 

2.3.10 Офлајн едукација 0 0 0 0 

2.4 Домаћа и међународна 

размена најбоље праксе 

4.667.121 655.765 4.011.356 14,05% 

2.4.1 Службена путовања 

запослених 

2.227.341 20.593 2.206.748 0,92% 

2.4.2 Организација међународних 

радионица 

1.700.000 0 1.700.000 0 

2.4.3 Чланарине у међународним 

удружењима 

739.780 635.173 104.607 85,86% 

3 Унапређење пословања и рад 

Канцеларије 

102.482.939 44.879.377 57.603.562 43,79% 

3.1 Ефективно и ефикасно 

пословање 

9.804.863 2.594.808 7.210.055 26,46% 

3.1.1 Увођење стандарда у 

пословање и управљање 

пословањем 

3.077.656 0 3.077.656 0 
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Шифра Назив План 
Реализовано до 

30.6. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

3.1.2 Професионалне услуге 6.547.207 2.594.808 3.952.399 39,63% 

3.1.3 Стабилност пословања и 

управљање ризицима 

180.000 0 180.000 0 

3.2 Запослени 51.423.605 22.356.835 29.066.770 43,48% 

3.2.1 Зараде запослених 46.993.756 20.367.897 26.625.859 43,34% 

3.2.2 Превоз запослених 502.400 116.278 386.122 23,14% 

3.2.3 Друга давања запосленима у 

складу са уговорима о раду 

601.795 498.440 103.355 82,83% 

3.2.4 Развој кадрова 3.325.654 1.374.221 1.951.433 41,32% 

3.3 Режијски, комунални, 

административни и порески 

одливи 

38.917.591 19.659.449 19.258.142 50,52% 

3.3.1 Комуналије 2.091.891 964.560 1.127.331 46,11% 

3.3.2 Комуникације 964.800 416.724 548.076 43,19% 

3.3.3 Одржавање опреме и 

просторија 

1.226.400 444.894 781.506 36,28% 

3.3.4 Репрезентација 624.000 240.005 383.995 38,46% 

3.3.5 Административни и логистички 

издаци 

1.720.000 468.690 1.251.310 27,25% 

3.3.6 Осигурање 745.500 0 745.500 0 

3.3.7 Финансијско-порески одливи 31.545.000 17.099.377 14.445.623 54,21% 

3.4 Набавка опреме за канцеларију 2.336.880 268.284 2.068.596 11,48% 

3.4.1 Рачунарска опрема 1.401.840 119.999 1.281.841 8,56% 

3.4.2 Канцеларијска опрема 935.040 148.285 786.755 15,86% 

4 Организациони развој 

Фондације 

32.715.404 11.961.589 20.753.815 36,56% 

4.1 Обезбеђење јавности рада и 

високог нивоа одговорности 

2.348.400 323.411 2.024.989 13,77% 

4.1.1 Корпоративни материјали 714.000 98.291 615.709 13,77% 

4.1.2 Корпоративни сајт 1.634.400 225.120 1.409.280 13,77% 

4.2 Рад Управног одбора 17.613.690 7.133.155 10.480.535 40,50% 

4.2.1 Накнаде за рад чланова 13.580.190 6.587.975 6.992.215 48,51% 

4.2.2 Техничка подршка за рад УО 188.500 73.483 115.017 38,98% 

4.2.3 Спољни сарадници и 

консултанти УО 

3.000.000 0 3.000.000 0 

4.2.4 Радне групе УО 795.000 471.698 323.302 59,33% 

4.2.5 Трошкови превоза  50.000 0 50.000 0 

4.3 Рад Конференције суоснивача 5.326.000 1.648.103 3.677.897 30,94% 

4.3.1 Накнаде за рад председника и 

заменика председника 

3.100.500 1.593.654 1.506.846 51,40% 

4.3.2 Одржавање седница 

Конференције 

1.828.000 54.448 1.773.552 2,98% 

4.3.3 Радне групе Конференције 

суоснивача 

397.500 0 397.500 0 

4.4 Рад осталих тела Фондације 4.096.125 2.545.131 1.550.994 62,14% 

4.4.1 Статутарна комисија 2.396.925 1.698.630 698.295 70,87% 

4.4.2 Интерна ревизија 1.699.200 846.501 852.699 49,82% 

4.5 Међународна сарадња 1.077.529 0 1.077.529 0 

4.5.1 Службена путовања 977.529 0 977.529 0 

4.5.2 Сарадња са другим Регистрима 100.000 0 100.000 0 

4.6 Техничка подршка за рад тела 

Фондације 

693.660 77.790 615.870 11,21% 

4.6.1 Репрезентација 100.000 0 100.000 0 

4.6.2 Стручна помоћ у раду тела  

Фондације 

50.000 0 50.000 0 



 

Извештај директора РНИДС-а о раду Канцеларије током другог квартала 2021. године 20/20 

Шифра Назив План 
Реализовано до 

30.6. 

Преостало за 

реализацију 

Проценат 

реализације 

4.6.3 Е-услуге за потребе 

конференције 

191.160 0 191.160 0 

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 77.790 122.210 38,89% 

4.7 Спровођење споразума са 

Министарством 

1.560.000 234.000 1.326.000 15,00% 

4.7.1 Консултант за организациона 

питања 

960.000 234.000 726.000 24,38% 

4.7.2 Консултант за информациону 

безбедност 

500.000 0 500.000 0 

4.7.3 Остало 100.000 0 100.000 0 

5 Подршка развоју интернета у 

Србији 

14.222.000 4.070.841 10.151.159 28,62% 

5.1 Пружање подршке државним 

институцијама у доношењу и 

спровођењу ИКТ политика 

500.000 114.950 385.050 22,99% 

5.2 Едукација стручне и шире 

јавности у области интернета 

3.600.000 458.053 3.141.947 12,72% 

5.2.1 Сарадња са факултетима 1.100.000 49.330 1.050.670 4,48% 

5.2.2 Израда едукативних садржаја 2.500.000 408.723 2.091.277 16,35% 

5.3 Пружање подршке интернет 

заједници 

10.122.000 3.497.838 6.624.162 34,56% 

5.3.1 Пружање подршке развоју 

садржаја  

1.232.000 350.107 881.893 28,42% 

5.3.2 Спонзорства и донације 4.500.000 530.989 3.969.011 11,80% 

5.3.3 Организовање скупова 3.610.000 2.616.743 993.257 72,49% 

5.3.4 РСНОГ 780.000 0 780.000 0 

5.3.5 Суспонзорства скупова 0 0 0 0 

6 ЦЕРТ 1.000.000 338.970 661.030 33,90% 

9 Резерва 4.000.000 0 4.000.000 0 

9.1 Резерва УО 1.000.000 0 1.000.000 0 

9.2 Резерве директора 3.000.000 0 3.000.000 0 

Набавке 

У овом кварталу расписан је јавни позив за набавку консултантских услуга за израду 

петогодишње стратегије РНИДС-а, али и друге текуће набавке. 

 

У Београду,         Дејан Ђукић 

10. 8. 2021. године                        директор РНИДС-а 


