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Резиме 
 

РНИДС је други квартал 2022. завршио са стабилним функционисањем свих сервиса, 

који су функционисали са 100% доступности.  

 

На крају другог квартала 2022. године укупан број регистрованих назива домена 

износио је 125.289 за .rs и 2.326 за .срб. Укупан прилив у другом кварталу 2022. 

износио је 43.409.205 динара, док је укупан прилив по основу аванса за регистрацију 

домена у другом кварталу 2022. износио 42.430.800 динара. Укупно стање новчаних 

средстава са хартијама од вредности, на дан 30. 6. 2022, прерачунато у динарима, 

износи 185.956.926 динара.  

 

Рађено је на унапређењу система, регенерисан је и замењен основни дигитални 

сертификат РНИДС-а за EPP комуникацију са овлашћеним регистрима. Поред тога, 

спроведене су активности на пољу припреме инфраструктуре за хостовање РНИДС 

сајтова на системима РНИДС-а. 

 

У овом кварталу РНИДС је интензивирао сарадњу са партнерском мрежом ОР-ова са 

којима је одржано више састанака, као и окупљање у Нишу и Београду. 

 

РНИДС је био домаћин догађаја Српски форум о управљању интернетом (IGF 

Srbija), одржаног 26. маја у Дому омладине у Београду. Одржана је и Шеста 

конференција Интелектуална својина и интернет у организацији РНИДС-а и 

Правног факултета Универзитета у Београду 14. 6. 2022. године.  

 

У овом кварталу је рађено на пуној имплементацији новог визуелног идентитета 

РНИДС-а, као и његовој разради на све комуникационе канале. 
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Скраћени преглед реализације финансијског плана за 2022. годину дат је у следећој 

табели: 

Шифра Назив План 
Реализовано 

до 31. 3. 

Преостало 
за 

реализацију 

Проценат 
реализације 

A Приливи 186.001.359 101.290.758 84.710.601 54,46% 

1 Приливи за регистрацију 
домена 

182.381.929 
98.833.632 83.548.297 54,19% 

2 Накнаде за чланство 
суоснивача 

1.872.000 
732.000 1.140.000 39,10% 

3 Финансијски приливи 1.649.430 1.445.687 203.743 87,65% 

4 Остали приливи 98.000 279.439 -181.439 285,14% 

B Одливи 210.273.412 93.712.335 116.988.287 44,48% 

5 Послови регистра 25.433.513 11.873.833 13.559.680 46,69% 

6 Маркетинг и 
комуникације 

22.639.080 
11.844.780 10.794.300 52,32% 

7 Друштвено одговорно 
пословање 

5.750.001 
3.890.562 2.286.651 62,98% 

8 Сарадња са ОР-овима 5.093.109 679.336 4.413.773 13,34% 

9 Сарадња са 
међународним и домаћим 
организацијама 

7.164.920 
2.430.358 4.734.562 33,92% 

10 Интернет сајтови РНИДС-
а 

3.523.080 
955.810 2.567.270 27,13% 

11 Пословање Фондације 107.879.709 45.258.013 62.621.695 41,95% 

12 Финансијско-порески 
одливи 

28.050.000 
16.639.018 11.410.982 59,32% 

13 Резерва 4.740.000 140.625 4.599.375 2,97% 

Послови регистра 

Систем за регистрацију и доступност сервиса 

У другом кварталу 2022. године сервиси РНИДС-а (DNS, апликација за регистровање 
домена) радили су без прекида и проблема у свом раду. 

НАЗИВ сервиса Трајање прекида Расположивост 

DNS сервис Без прекида 100% 

Сервиси RSreg апликације Без прекида 100% 

Финансијски сервиси регистрације Без прекида 100% 

 



05/20 

Регенерисан је и замењен основни дигитални сертификат РНИДС-а за EPP 
комуникацију са овлашћеним регистрима. 

У оквиру припрема инфраструктуре за хостовање РНИДС сајтова, на системима РНИДС-
а обављена је анализа потреба и реализована набавка одговарајућих решења која ће 
омогућити квалитетно пружање услуге и безбедан рад веб-сајтова. 

Реализована је јавна набавка Мајкрософтових (Microsoft) лиценци која обухвата 
оперативне системе (клијентске и серверске), базе података и корисничке лиценце за 
Office365. 

Стање тржишта домена 

Други квартал 2022. године завршен је са 125.289 регистрованих .rs назива домена и 
исказује раст од 3,33% у односу на други квартал 2021. године. Број регистрованих 
.срб назива домена на крају другог квартала 2022. године износи 2.326. 

Реализација обнове регистрације и нових регистрација по доменским просторима дата 

је у следећој табели. 

 



06/20 

доменски 

простор 
април 2022. мај 2022. јун 2022. 

 нови обрисани нови обрисани нови обрисани 

.rs 1.632 1.303 1.526 1.330 1.457 1.174 

.co.rs 48 157 70 87 63 92 

.org.rs 22 26 19 22 12 18 

.in.rs 52 79 39 54 33 49 

.edu.rs 27 33 17 16 26 15 

укупно .rs 1.781 1.598 1.671 1.509 1.591 1.348 

.срб 12 17 7 107 7 10 

.пр.срб 1 0 0 1 0 4 

.орг.срб 2 0 0 0 0 0 

.од.срб 0 0 0 0 0 0 

.обр.срб 0 1 0 2 0 0 

укупно .срб 15 18 7 110 7 14 

У табели испод дате су вредности кључних показатеља кретања броја регистрованих 
домена у складу с методологијом CENTR-a за други квартал 2021. и 2022. године. 

.rs II квартал 
2022. 

II квартал 
2021. 

Стопа 
задржавања 

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

96,66% 96,96% 

Стопа 
креирања 

нови у току периода/број на почетку 
периода 

3,98% 4,83% 

Стопа 
брисања 

обрисани у току периода/број на 
почетку периода 

3,52% 3,13% 
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.срб II квартал 
2022. 

II квартал 
2021. 

Стопа 
задржавања 

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

периода 

93,84% 97,53% 

Стопа 
креирања 

нови у току периода/број на почетку 
периода 

1,18% 4,20% 

Стопа 
брисања 

обрисани у току периода/број на 
почетку периода 

5,79% 2,72% 

Интерни ИКТ сервиси 

Настављене су активности у вези са имплементацијом ДМС система и постепеним 
увођењем у редовну употребу. 

Маркетинг и комуникације 

Анализа присуства РНИДС-а у медијима 

У другом кварталу је забележено укупно 136 објава – 29 у штампаним медијима, 95 на 
интернету, пет телевизијских и седам радијских објава. Објаве су у највећем броју 
покривале приказе резултата истраживања спроведеног почетком 2022. (укупно 40 
објава), IGF Србија (укупно 37 објава), теме везане за безбедност (укупно 27 објава), 
као и конференцију ДИДС 2022 (укупно 16 објава).  
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Број објава у 2. кварталу у односу на 1. квартал 2022. мањи је за 64%, што је 
уобичајено јер се током 1. квартала реализује догађај посвећен обележавању почетка 
регистрације .срб домена и конференција ДИДС. У односу на 2. квартал 2021. године, 
број објава је мањи за 13,4%. 

Медијска анализа показује да је 59 различитих медија извештавало о РНИДС-у – 10 
штампаних медија, пет телевизијских станица, једна радио-станица и 42 интернет 
портала. 

Од ауторских текстова је током квартала у Недељнику објављен текст .RS и .СРБ 
'киднаповани' домени и управљање интернетом Дејана Ђукића, у часопису PC 
Press је објављен текст Жарка Кецића Заштита података, а на основу разговора с 
њим објављен је текст Како банке могу унапредити своју безбедност на 
интернету? у магазину Бизнис и финансије. У часопису Интернет огледало објављен 
је текст Предрага Милићевића Дигитално поверење – основни предуслов сваког 
успешног е-пословања. 

На тему IGF-а Владимир Радуновић је гостовао на ТВ Н1 (Нови дан) и TV Euronews, 
Слободан Марковић на Радио Београду 1 (Ухвати дан), а Богдан Бањац на Радио 
Београду 2 (Дигиталне иконе). На тему безбедности Жарко Кецић је гостовао на РТС 1 
(Јутарњи програм), ТВ Војводини 1 и Радио Београду 1 (емисије Ухвати дан и Новости 
дана), док је Предраг Милићевић гостовао у емисији Магазин на Радио Београду 1 у 
вези са истраживањем о безбедности на интернету. Мирјана Тасић је гостовала у 
емисији Девојке и жене у ИТ технологијама на TV KCN, док је проф. др Душан Поповић 
гостовао на Радио Београду 1 (Ухвати дан) поводом конференције Интелектуална 
својина и интернет. 

Догађаји 
 

Српски форум о управљању интернетом одржан у Београду 

Српски форум о управљању интернетом (IGF Србија) враћен је на мапу важних 
локалних и регионалних догађаја, и ове године одржан је 26. маја у Дому омладине у 
Београду. Домаћин догађаја била је Фондација РНИДС, суорганизатор Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација, а на организацији догађаја сарађивао је велики 
број организација − Фондација „Дипло”, Интернет друштво Србије и компанија 

„Гранси”, уз подршку Фондације ”Share”, Канцеларије повереника за заштиту 
равноправности, ICANN-a (Интернет корпорација за додељене називе и бројеве), RIPE-
a (Координациони центар Форума европских IP мрежа), Фондације за отворено 
друштво и компаније Donuts Inc.  

IGF Србија признат је од стране Internet Governance Forum-a Уједињених нација као 
национални форум.  

https://www.rnids.rs/новости/српски-форум-о-управљању-интернетом-одржан-у-београду
https://www.intgovforum.org/en/content/eastern-european-regional-group
https://www.intgovforum.org/en/content/eastern-european-regional-group
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Форум је отворио Ченгетај Масанго (Chengetai Masango), који се налази на челу 
Секретаријата Форума, а публика у Дому омладине и онлајн (Зум и Јутјуб) имала је 
прилике да прати две пленарне и чак четири паралелне панел дискусије које су 
окупиле 20 учесника из земље, региона и света. 

Закључци и поруке са IGF Србија доступни су на линку. 

Одржана шеста конференција Интелектуална својина и интернет 

Пред пуном Конференцијском салом Правног факултета Универзитета у Београду 
одржана је шеста конференција Интелектуална својина и интернет, коју сваке 
друге године заједнички организују РНИДС и Правни факултет УБ. Конференција је 
одржана 14. јуна, а публика је догађај пратила уживо на Правном факултету и онлајн 
на Јутјуб каналну РНИДС-а. 

Ове године уводно излагање дала је Елеонора Розати (Eleonora Rosati), професорка 
Правног факултета Универзитета у Стокхолму и директорка Института за право 
интелектуалне својине и тржишта, која је говорила на тему Ограничења ауторског 
права на интернету из угла ЕУ. Током конференције представљен је зборник 
Интелектуална својина и интернет VI, чији су аутори потом говорили о истраживањима 
и радовима објављеним у публикацији, а објављивање публикације и овај пут је 
финансијски подржао РНИДС. 

Конференцију су публика и организатори оценили као најуспешнију до сада, уз опаску 
да је остала бренд за чији је развој пресудан ентузијазам и добра сарадња две 
организације. 

Снимак конференције доступан је на Јутјуб каналу РНИДС-а. 

Учешће на догађајима других организација  

РНИДС на DigiTalk конференцији 

Фондација РНИДС била је један од партнера на DigiTalk конференцији одржаној 
почетком априла у Зрењанину. Током конференције руководилац сектора за маркетинг 
и комуникације РНИДС-а Предраг Милићевић одржао је предавање под називом Шта 
нас вреба с нета и представио налазе истраживања о безбедносним ризицима којима 
су изложени корисници интернета у Србији, а које је РНИДС спровео почетком 2022. 
године, у сарадњи са РАТЕЛ-ом. 

О доменским споровима на Правној клиници за интелектуалну 
својину 

Директор РНИДС-а Дејан Ђукић одржао је у мају предавање у оквиру едукације 
Правна клиника за интелектуалну својину, коју организује Правни факултет 

https://igf.rs/poruke-sa-igf-srbija-2022/
https://youtu.be/bD3xvCkrhAA
https://www.rnids.rs/новости/рнидс-на-digitalk-конференцији
https://www.rnids.rs/publikacije/Bezbednost_korisnika_interneta_u_Srbiji.pdf
https://www.rnids.rs/новости/о-доменским-споровима-на-правној-клиници-за-интелектуалну-својину
https://www.rnids.rs/новости/о-доменским-споровима-на-правној-клиници-за-интелектуалну-својину
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Универзитета „Унион”. Говорећи на тему доменских спорова, Ђукић је објаснио 
историјску позадину развоја политика које их регулишу и уопште о препознавању 
потребе за развојем таквих политика од стране WIPO (Светска организација за 
интелектуалну својину) и ICANN-а (Интернет корпорација за додељене називе и 
бројеве) и образложио систем успостављен за вансудско решавање спорова поводом 
назива домена у Србији. 

Предавање „Како је дизајниран интернет“ на BEST Design Week 

BEST Design Week, семинар дизајна и брендирања намењен студентима Универзитета у 
Београду, који организује Удружење студената технике Европе – Београд (BEST) 
организован је по дванаести пут у периоду од 14. до 21. маја. Експерти РНИДС-а 
позвани су да поделе своја знања са студентима, па је током првог дана семинара на 
тему Како је дизајниран интернет говорио Жарко Кецић, руководилац сектора ИКТ 
сервиса.  

Сајт Фондације рнидс.срб/rnids.rs 

Током другог квартала, број посета сајту опао је у односу на први квартал, имајући у 
виду да није било значајних догађаја попут оних из првог квартала, нити су странице 
сајта коришћене за кампање на дигиталним каналима. У односу на први квартал број 
посета је нижи за 22%, но, ипак виши у односу на исти период протекле године за 
17% и 7% виши у односу на последњи квартал 2021. Забележено је 35.858 посета од 
стране 27.600 посетилаца. Прегледано је око 73.200 страница, а посетиоци су 
проводили исто времена на станицама колико током првог квартала, а баунс рејт је за 
4% нижи у односу на К1. 

Уобичајено најпосећеније странице забележиле су највећи број посета и у овом 
кварталу: странице са WHOIS сервисом, као и одредишне странице са којих могу да се 
преузму фонтови Орто РНИДС, Ареал РНИДС и Лингва РНИДС. 

Графикон у наставку показује најзаступљеније изворе саобраћаја ка сајту у другом 
кварталу 2022. године: 

https://www.rnids.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://www.rnids.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://www.rnids.rs/новости/предавање-како-је-дизајниран-интернет-на-best-design-week
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Највише интеракција корисника Линкедина имале су објаве посвећене конференцији 
Интелектуална својина и интернет, као и најава предстојећег 85. RIPE састанка 
који ће бити одржан у Београду, а чији су локални партнери РНИДС и SOX. 
Пажњу корисника Инстаграма највише су привлачиле објаве посвећене фонтовима 
конференцији Интелектуална својина и интернет и студије случаја објављиване на 
сајту domen.rs.  
 
 

Сајт домен.срб/domen.rs 

Током другог квартала 2022. године објављено је још девет нових ауторских текстова, 
не рачунајући садржаје као што су вебинари, у склопу pitajte.rs, и студије случаја. 
Сваке прве среде у месецу одржавали су се вебинари, било их је три, и сваког 
(оквирно) 15. у месецу имали смо садржаје у вези са добрим примерима употребе .rs 
домена, односно студије случаја. 

Током квартала број посета био је на идентичном нивоу као у права три месеца 2022. 
године и износио је 19.841, а сајт је нешто више посетилаца него у првом кварталу – 
16.707. Задржавање посетилаца на сајту било је такође идентично, док је баунс рејт за 
два процента нижи. Највише посета генерисано је захваљујући оглашавању, но, 
занимљив је пораст посета које су генерисале претраге за готово 60%. Прегледано је 
26.725 страница. 

Најчитанији текстови на сајту:  
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• Кораџија: домаће коре по рецепту наших бака 

• Комлеко: прва биљна млекара у Србији 

• Питајте вебинар: е-фискализација, одговори на ваша питања 
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Остале активности Сектора маркетинга и комуникација 

Имплементација новог визуелног идентитета  

Фондација РНИДС добила је ново бренд рухо. Нови визуелни идентитет представљен је 
на конференцији ДИДС, а током другог квартала почела је постепена имплементација 
новог брендинга, пре свега на РНИДС-овим дигиталним каналима комуникације, 
документима Фондације и промотивним материјалима који су израђивани. 

Годишњи извештај РНИДС-а 

Публикација Годишњи извештај 2021, која указује на најважније активности РНИДС-а, 
финансијске показатеље и описује ток пословања у протеклој години, објављена је 
крајем априла. 

Сарадња са привредом и другим организацијама  

Током квартала успостављени су контакти, отпочета комуникација и планирање 
заједничких активности и пројеката са више различитих организација, између осталих 
са Факултетом техничких наука у Чачку, нишким кластером NICAT, новосадским 
кластером VOICT, компанијом Quantox technology и Мрежом за сајбер безбедност.  

Сарадња са ОР-овима 

Скуп за овлашћене регистре  

У петак, 27. маја, одржан је скуп за овлашћене регистре. Скупу је присуствовало 40 
представника ОР-ова. На скупу су презентоване новости из ИКТ-а и маркетинга, нови 
садржаји и нове могућности за сарадњу, као и нови приступ партнерству РНИДС-а и 
ОР-ова. Са ОР-овима из Ниша је разговорано на мањим окупљањима у Нишу, 22. и 25. 
јуна. 

У оквиру скупа презентовани су резултати заједничких активности РНИДС-а и 
овлашћених регистара за подизање безбедности система за регистрацију назива 
домена. 

Унапређења сарадње са овлашћеним регистрима РНИДС-а 

ОР-ови се разликују од броја запослених, броја корисника и регистрованих домена, 
преко продајних стратегија, до начина вођења укупног пословања (различите потребе, 
анализе, извештаји итд.), због чега је потребно да се обрати пажња на сваког од њих 
појединачно, организује састанак са њима и чује какве потребе, захтеве и проблеме 
имају у свакодневном раду. У протеклом периоду је интензивно рађено на прикупљању 
релевантних информација у циљу унапређења сарадње РНИДС-а и ОР-ова. 
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Сарадња са домаћим и међународним 
организацијама   
Током квартала адаптирана је и преведена на српски језик ажурирана и унапређена 
публикација CENTR-a Регистри назива домена и онлајн садржај. 
  
Током квартала остварени су бројни контакти са иностраним и регионалним 
организацијама (IGF, ICANN, RIPE, RCC) током организације догађаја IGF Србија. 
 
Саветница је учествовала у раду више ICANN-ових радних група: ccNSO Guidelines 
Review Committee (GRC) − одржане четири онлајн конференције, Policy Development 
Process (ccPDP4-DES) − de-selection of IDN ccTLD Strings и Policy Development Process 
(ccPDP3) Review Mechanism Working Group. 
 
У погледу сарадње са домаћим организацијама, директор је учествовао на  
Годишњем радном скупу Мреже за сајбер безбедност, који је одржан у Врднику 
од 12. до 14. априла, на састанцима са ICT кластерима Новом Сада и Ниша, који су 
одржани у њиховим градовима 25. и 28. јуна, као и на правној конференцији у вези 
са извршним правом, која је одржана у Вршцу од 23. до 25. јуна.  
 
 
 

Датум Скуп/Организација Место Учесник 

16−20. 5. 2022. 84th RIPE Meeting 
Берлин, 
Немачка 

Жарко Кецић 

31. 5–2. 6. 2022. CENTR Jamboree 2022 Праг, Чешка Дејан Ђукић 

31. 5–2. 6. 2022. CENTR Jamboree 2022 онлајн Жарко Кецић 

4–5. 6. 2022. Spark.me 
Тиват, Црна 
Гора 

Предраг Милићевић 
Маријана 
Радисављевић 

13–16. 6. 2022. 74th ICANN 
Хаг, 
Холандија 

Дејан Ђукић          
Жарко Кецић 

13–16. 6. 2022. 74th ICANN онлајн Мирјана Тасић 
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Пословање Фондације 

Подршка Управном одбору и Конференцији суоснивача 

У току квартала одржана је, уживо након дужег времена због пандемије коронавируса, 
једна седница Конференцијe суоснивача. 
 
Одржане су три седнице Управног одбора, од чега две уживо и једна електронска. 
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. 

Набавке 

У овом кварталу je реализована набавка Мајкрософтових лиценци према раније 
спроведеном поступку јавне набавке. 

Рачуноводство и ревизија 

Током овог периода сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано. 
Припреман је завршни рачун за 2021. годину који је, након усвајања од стране УО, 
предат АПР-у у законски прописаним роковима.  
 
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. 2021. године, као и резултате његовог пословања за 
годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим 
у Републици Србији“. Извештај независног ревизора је такође прослеђен на листу УО, 
ради упознавања са њим, а биће на дневном реду следеће редовне седнице 
Конференције суоснивача. 

Финансије 

У наставку је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. 6. 2022, 
паралелно са 31. 03. 2022: 
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Датум 31.03.2022. 31.06.2022. 

Средњи курс евра 117,7508 117,4055 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 
 

Средства у РСД РСД 
Прерачунато у 

ЕУР 
РСД 

Прерачунато у 
ЕУР 

Текућа средства у РСД 115.229.901  €978.591 107.287.042 €913.816 

Орочена средства у РСД 6.000.000 €50.955 6.000.000 €51.105 

Укупно 121.229.901 €1.029.546 113.287.042 €964.921 

 
 

Средства у ЕУР 
Прерачунато у 

РСД 
ЕУР 

Прерачунато у 
РСД 

ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 25.979.463 €220.631 26.059.901 €221.965 

Орочена средства у ЕУР     

Укупно 25.979.463 €220.631 26.059.901 €221.965 

 

Укупно без ХОВ 147.209.364 €1.250.177 139.346.943 €1.186.886 

Хартије од вредности 46.747.068 €397.000 46.609.983 €397.000 

Укупно новчана средства 193.956.432 €1.647.177 185.956.926 €1.583.886 
 
Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, прерачунато у динарима, 
износи 185.956.926 динара. 
 
Резиме финансијских показатеља Фондације за крај другог квартала 2022, у поређењу 
са истим кварталом 2021, односно 31. 12. 2021, дат је у наредној табели: 
 

  .000 РСД 
2. кв. 2021. 2 кв. 2022. 

% 
или 31. 12. 2021. или 30. 6. 2022. 

Пословни приходи 78.664 81.375 103,4% 

Пословна добит 20.698 8.944 43,2% 

Нето резултат 18.117 8.656 47,8% 

Актива 248.854 255.029 102,5% 

Капитал 154.001 162.656 105,6% 

Нето дуг -59.546 -78.031 131,0% 

Нето обртни фонд 33.331 56.584 169,8% 

Ликвидност 1. степена 1,35 1,61 119,3% 

Ликвидност 1. степена 1,31 1,52 116,0% 

Ликвидност 1. степена 0,63 0,84 133,3% 

 
Кључне финансијске поруке: 
 

■ Раст пословних прихода (успорен у односу на претходну годину); 
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■ Смањење пословне добити и нето резултата (повољно имајући у виду недобитни 

карактер Фондације, што сведочи о расту обима активности), а све као 

последица раста пословних расхода; 

■ Повећање ликвидности уз задржавање тренда из првог квартала, гледано кроз 

призму нето обртног фонда и сва три рација ликвидности; 

■ Даље повећање негативног нето дуга, условно речено бољи показатељ са 

аспекта задужености, имајући у виду нулту задуженост Фондације (реч је о 

разлици између дугорочних и краткорочних финансијских обавеза и готовине и 

готовинских еквивалената). 

 
У следећој табели је приказана реализација финансијског плана на крају другог 
квартала 2022. године: 
 

Шифра Назив План 
Реализовано до 

30. 6. 
Преостало за 
реализацију 

Проценат 
реализације 

A Приливи 186.001.359 101.290.758 84.710.601 54,46% 

1 Приливи за регистрацију 
домена 

182.381.929 98.833.632 83.548.297 54,19% 

2 Накнаде за чланство 
суоснивача 

1.872.000 732.000 1.140.000 39,10% 

2.1 Постојећи суоснивачи 1.728.000 732.000 996.000 42,36% 

2.2 Нови суоснивачи 144.000 0 144.000 0,00% 

3 Финансијски приливи 1.649.430 1.445.687 203.743 87,65% 

4 Остали приливи 98.000 279.439 -181.439 285,14% 

4.1 Услуга провере 
оспособљености 

48.000 24.000 24.000 50,00% 

4.2 Приливи из иностранства 0 255.439 -255.439 0 

4.3 Остало 50.000 0 50.000 0 

B Одливи 210.273.412 93.712.335 116.988.287 44,48% 

5 Послови регистра 25.433.513 11.873.833 13.559.680 46,69% 

5.1 Системи 16.844.208 6.921.658 9.922.550 41,09% 

5.2 Софтверске лиценце 7.309.377 4.825.362 2.484.015 66,02% 

5.3 Политике и правила 530.000 126.813 403.187 23,93% 

5.4 ЦЕРТ и безбедност 749.928 0 749.928 0 

6 Маркетинг и 
комуникације 

22.639.080 11.844.780 10.794.300 52,32% 

6.1 Истраживање тржишта 650.000 595.300 54.700 91,58% 

6.2 Промоција 8.987.040 3.472.414 5.514.626 38,64% 

6.3 Услуге маркетинга и пи-
ара 

5.496.000 1.832.583 3.663.417 33,34% 

6.4 Догађаји и пројекти 7.506.040 5.944.483 1.561.557 79,20% 

7 Друштвено одговорно 
пословање 

5.750.001 3.890.562 2.286.651 62,98% 

7.1 Спонзорства и донације 3.500.000 2.595.988 904.012 74,17% 

7.2 Сарадња са факултетима, 

државним органима и др. 
организацијама 

1.500.000 1.294.574 632.639 67,17% 

7.3 Подршка и награде 750.000 0 750.000 0 

8 Сарадња са ОР-овима 5.093.109 679.336 4.413.773 13,34% 

8.1 Тржишна сарадња 2.727.924 350.430 2.377.494 12,85% 
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8.2 Техничка сарадња 1.515.585 0 1.515.585 0 

8.3 Обуке и радионице 849.600 328.906 520.694 38,71% 

9 Сарадња са 
међународним и домаћим 
организацијама 

7.164.920 2.430.358 4.734.562 33,92% 

9.1 Међународне 
организације 

6.970.920 2.261.099 4.709.821 32,44% 

9.2 Домаће организације 194.000 169.259 24.741 87,25% 

10 Интернет сајтови РНИДС-
а 

3.523.080 955.810 2.567.270 27,13% 

10.1 Редовно одржавање и 
хостинг 

2.343.480 814.846 1.528.634 34,77% 

10.2 Израда и унапређење 
сајтова 

1.179.600 140.964 1.038.636 11,95% 

11 Пословање Фондације 107.879.709 45.258.013 62.621.695 41,95% 

11.1 Конференција суоснивача 5.023.065 1.987.790 3.035.275 39,57% 

11.2 Управни одбор 18.877.598 9.713.194 9.164.404 51,45% 

11.3 Остала тела 2.914.163 603.731 2.310.432 20,72% 

11.4 Остали заједнички 
трошкови 

283.200 53.568 229.632 18,92% 

11.5 Запослени 59.012.465 23.929.758 35.082.707 40,55% 

11.6 Унапређење рада 
канцеларије 

1.816.286 293.279 1.523.007 16,15% 

11.7 Режијски трошкови 3.389.363 1.369.354 2.020.009 40,40% 

11.8 Професионалне услуге 7.508.034 3.916.186 3.591.848 52,16% 

11.9 Набавка и одржавање 
канцеларијске опреме и 
просторија 

3.895.104 1.443.353 2.451.751 37,06% 

11.10 Осигурање 798.000 63.257 734.743 7,93% 

11.11 Административно- 
логистички трошкови 

4.362.430 1.884.544 2.477.886 43,20% 

12 Финансијско-порески 
одливи 

28.050.000 16.639.018 11.410.982 59,32% 

12.1 Финансијски одливи 350.000 135.054 214.946 38,59% 

12.2 Порески одливи 27.700.000 16.503.964 11.196.036 59,58% 

13 Резерва 4.740.000 140.625 4.599.375 2,97% 

13.1 Резерва Управног одбора 1.000.000 0 1.000.000 0 

13.2 Резерва Директора 3.500.000 0 3.500.000 0 

13.3 Пренета плаћања из 
претходне године 

240.000 140.625 99.375 58,59% 

 
 
У Београду,                Дејан Ђукић 
29. јул 2022. године              директор РНИДС-а 
 
 
 


