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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ ЗА  ПЕРИОД 

ОД 5. ОКТОБРА 2009. ДО 30. АПРИЛА 2010. ГОДИНЕ 

 

 

Уводне напомене 

 

Овај извештај обухвата само претходних 7 месеци, јер је период између претходне редовне 

Скупштине и 5. октобра 2009. био период када садашњи директор није обављао ове послове, 

нити је био активни учесник у раду РНИДСа. 

 

Обзиром на кратак период рада РНИДСа и честе промене на месту директора, не постоји 

усвојен образац извештаја директора, нити је дефинисан обим извештаја и потребан ниво  

детаља који се приказују, тако да је овај извештај једна од могућих варијанти, на путу  да се 

установи стандард. У односу на узорак извештаја из 2007. године, нешто је детаљније дат 

приказ урађених послова  у претходном периоду, док ће неки други показатељи стандардно 

доступни на Интернет страници РНИДСа бити прокоментарисани на самој Скупштини, јер се 

дневно мењају и ажурирају. 

 

Финансијски показатељи рада РНИДСа су дистрибуирани и објављивани у континуитету, тако 

да ови показатељи нису тема мог извештаја, већ ће само неки подаци бити искоришћени као 

илустрација у извештају. 

 

Период од 05. октобра 2009. до 12. децембра 2009. 

 

За овај период који се завршава одржаном ванредном Скупштином и доношењем финансијског 

Гплана за 2010. годину, можемо рећи да представља период усклађивања начина рада Управног 

одбора, директора и саме канцеларије. У том периоду су, по инерцији, рађени послови и 

доношене одлуке на начин на који је РНИДС функционисао у периоду када практично 

функција директора није постојала. Већ код првих активности увидело се да не постоји 

координација активности и одлука  Скупштине, Управног одбора и канцеларије. Због тога је 

крајем октобра иницирана одлука да се пре почетка обимних и значајних послова направи 

финансијски план и план инвестиција за 2010. годину који би био темељ даљег рада. 

 

У овом периоду су сагледани приоритетни послови : 

 

1. Набавка пословног простора о чему је донета одлука на ванредној Скупштини у 

септембру 2009, 

2. Набавка хардвера и системског софтвера који ће трајније решити питање 

поузданости и стабилности рада .rs домена, 

3. Регулисање питања арбитраже које је, по мишљењу правних експерата, овако како је 

до сада решено, могло довести РНИДС у одређене процедуралне проблеме , 

4. Рад на усаглашавању  постојећих аката регистра, 

5. Континуалне маркетинг активности, 

6. Јачање сарадње са другим регистрима и веће присуство на њиховим скуповима,  

7. Покретање поступка за избор ћириличког домена Србије, односно подношење 

захтева за верификацију предлога назива домена и делегирање  РНИДСа за  менаџера 

новог ћириличког домена, 

8. Стварање резервног фонда који ће гарантовати обављање функција РНИДСа за 

период од најмање 10 година, 

9. Рад на унапређењу функционалности апликације RsReg. 
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На  ванредној седници Скупштине 12. децембра 2009. је усвојен финансијски и пословни план и 

план инвестиција и на тај начин је потврђена подршка за остварење дефинисаних  циљева. 

 

Уз креирање плана у истом  периоду је започето неколико активности  које су  делом иницирале 

радне групе Управног одбора, а делом  канцеларија: 

 

 организована су три успешна наступа на ИТ скуповима  Smart e-government, BizzBuzz  и 

Telfor, 

 спроведене су прве анкете које су се односиле на  препознавање улоге РНИДСа, 

 спроведене су анкете везане за  предлоге  за ћирилички домен, 

 започети су договори око израде нове процедуре арбитраже, 

 организовани су одласци на прве скупове ICANN и CENTR, 

 донет је Правилник о раду. 

 

Према одлукама Управног одбора у томе периоду су урађени следећи послови: 

 

 потврђен је термин гашења .yu домена  30.3.2010. 

 договорена је са Мариом Живићем висина одштете због гашења грешком .yu домена 

30.9.2009. у износу од 1300€ (30% вредности понуда за послове урађене у том периоду), 

 одлуком директора број 581 од 9.10.2009. формирана је Комисија са задатком да 

размотри и предложи кораке за унапређење арбитражног поступка  при  решавању 

спорова поводом .rs домена. Тим поводом одржан је састанак са господином Владом 

Павићем са Правног факултета око израде новог правилника и сеобе  арбитраже у 

надлежност ПКС. Пошто господин Павић није у очекиваном року наставио рад на 

побољшању процеса арбитраже, обављени су  разговори директно са секретаром 

Сталног арбитражног суда при ПКС који  је потврдио заинтересованост Суда за озбиљну  

сарадњу са РНИДСом. РНИДС би, у случају да се арбитража пренесе у Суд при ПКСу,  

био у потпуности искључен из поступка арбитраже. Додатна предност  за странке у 

спору би била у чињеници,  што би се арбитража у целости решавала на једном месту, 

укључујући и одштетни захтев неке од страна. Став комисије је да би требало ући и даље 

преговоре и консултације са Привредном комором Србије и пронаћи модел да се 

доменски спорови решавају пред Сталним избраним судом и Спољнотрговинском 

арбитражом при Привредној комори Србије. Након тога треба припремити предлог 

измена аката РНИДС и доставити Скупштини на усвајање на првој наредној седници, 

 прикупљене су и анализиране понуде за куповину пословног простора, 

 урађена је тестна верзија веб сервиса  који омогућава измене DNS сервера од стране 

крајњег корисника,  

 представници РНИДСа су присуствовали конференцији ICANNa у Јужној Кореји и 

CENTR маркетинг радионици у Шведској, 

 договорен је и потписан уговор са Ненадом Крајновићем за обављање послова техничког 

контакта са међународним организацијама и пружање техничке подршке и 

консултантских услуга. 

 

У истом  периоду су обављене и следеће активности: 

 припремљен је Правилник о раду  и усклађени су постојећи Уговори о раду са новим 

Правилником, 

 одржане су техничке презентације више произвођача опреме са предлозима  решења која  

ће гарантовани непрекидни рад .rs домена и потребних апликација, 

 одржани су састанци са 10 највећих овлашћених регистара  у циљу анализе  постојеће и  

побољшања будуће сарадње, 
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 анализирани су услови орочавања слободних финансијских средстава и других услуга од 

интереса за РНИДС код више пословних банака ради отварања још најмање једног 

текућег рачуна. 

 

 

 

 

Период од 12. децембра 2009 до 30. априла 2010. године 

 

У овом периоду предузете су активности које су дефинисане финансијским планом за 2010. 

годину, а који је усвојен 12. децембра 2009. године на Скупштини РНИДСа. 

 

1. Набавка пословног простора 

 

По истеку огласа расписаног за набавку пословног простора на којем је пријављено 26 

различитих локација, комисија Управног одбора је обишла локације из ужег избора и 

формирала ранг листу објеката. Потом  је извршена провера правног статуса сваке понуде која 

је  била у ужем избору. У овом кругу  ниједна понуда није била  потпуно исправна,  те је  

настављено  додатно  прикупљања понуда.   Управни одбор је  4.5.2010. донео одлуку да се 

купи пословни простор у улици Војислава Илића 59 величине 240 квм, чија се вредност уклапа 

у буџет предвиђен финансијским планом. У новој одлуци од 14. маја 2010. године  Управни 

одбор  предлаже Скупштини да одобри повећање буџета у износу од 5 милиона динара, како би 

се овај пословни простор проширио са додатних 18 квм, који припадају заједничким 

просторијама на истом нивоу. 

 

2. Набавка хардвера и припадајућег софтвера 

 

На основу Правилника о располагању финансијским средствима формирана је Комисија са 

задатком да састави тендерску документацију и распише тендер који обухвата израду решења и 

испоруку и пуштање у рад опреме  за потребе РНИДСа. У тендер је било потребно укључити и 

понуду за гарантни период у трајању од 5 година, као и понуду за  одговарајућу техничку 

подршку у истом периоду. Комисија је радила саставу од 3 члана са правом одлучивања и 5 

сарадника – консултаната. Овакав састав Комисије је диктиран важећим Правилником о 

набавци. Тендер је расписан 18. јануара 2010. са циљем да се одлука о избору најбољег 

понуђача донесе до 15. марта. Од 44 потенцијалних понуђача који су преузели документацију, 5 

је поднело понуду, од тога је један понуђач закаснио. После прегледа понуда, извршен је 

обилазак понуђача, понуђачи су приказали рад предложених решења  у пракси и на основу тога 

Комисија је формирала предлог ранг листе понуђача. Имајући у виду однос цене и 

спецификације понуђене опреме у преговоре се, одлуком директора, ушло са понуђачем Com-

4t-om, јер је понуђено комплексно решење   са већим  нивоом  опремљености од потребног, под  

веома повољним комерцијалним условима. Међутим ови преговори су завршени неуспешно, 

јер понуђач није прихватио услове обезбеђења тражене тендерским захтевом. Због тога се ушло 

у преговоре са пoнуђачем Coming. 

 

3. Набавка услуга смештаја опреме на примарној локацији и потребних линкова до 

секундарне локације 

 

Овај тендер је расписан 19.4.2010. На тендер је понуду поднело 7 понуђача од којих је један 

закаснио, па његова понуда није узета у разматрање. Евалуација понуда је у току. 
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4. Набавка потребних Microsoft лиценци  

 

Анализом  спецификације лиценци потребних за нови хардвер, вредност ових лиценци је 

процењена на ниво испод 500.000,00 динара годишње. Стога је  расписан позивни тендер на 

који  је стигло 3 понуде од 5 позваних понуђача. Ове понуде су у фази разматрања. 

 

5. Дан Интернет домена Србије 

 

Према програму усвојеном на седници Управног одбора, одржана је ове године, по први пут, 

манифестација Дан Интернет домена Србије у трајању од једног дана. Скуп је имао 

међународни карактер, присуствовали су  представници  CENTRа, руског и каталонског 

регистра. Скуп је отворила министарка Госпођа Јасна Матић. У склопу овог догађаја  

промовисан је програм суфинансирања маркетинг пројеката овлашћених регистара и почетак 

јавне расправе о ћириличком домену Србије. 

 

6. Конкурс за суфинансирање пројеката 

 

Почетком маја су, на основу докумената усвојених  од стране  Управног одбора, објављена три 

конкурса  за суфинансирање и то за: 

 

 маркетинг пројекте овлашћених регистара,  

 заједничке донаторске пројекте са другим организацијама, 

  ИТ догађаје.  

 

У току јуна, ће бити донета одлука о додели средстава пројектима који то заслужују. Уколико 

сва средства не буду подељена у првом року, преостала средства ће бити додељена и 

септембру. Критеријуми за доделу средстава  ће   бити у складу са  циљевима  који су јасно 

наведени у Правилима РНИДСа . Упоредно са одлуком о додели средстава биће формирана  

комисија која ће пратити реализацију пројеката и одобравати исплату средстава. 

 

7. Избор ћириличког домена Србије 

 

Министарство за телекомуникације и информационо друштво (МТИД) је  одлуком  Владе 

овлашћено да, у сарадњи са РНИДСом, спроведе све потребне активности за добијање 

ћириличког домена највишег нивоа Србије на интернету. На састанку који је одржан у кабинету 

Министарства постигнут је договор да РНИДС  предузме  потребне  кораке  базиране на 

упутству ICANNa, који ће довести до  избора предлога за ћирилички домена. По избору 

предлога за ћирилички домен, РНИДС ће  поднети  захтев  ICANNу за одобрење за коришћење 

предложеног домена. По одобравању новог ћириличког домена од стране ICANNа,  РНИДС ће 

поднети захтев за његову делегацију где , према договору са МТИДом, РНИДС треба да буде 

менаџер и овог новог домена. 

 

У овом тренутку је већ завршена  јавна расправа о могућим предлозима за ћирилички домен. 

Избор домена је сада у фази гласања, где се гласа за један од четири предлога који задовољавају 

критеријуме прописане од стране ICANNа. Паралелно са гласањем се припрема документација 

за подношење захтева за одобрење имена новог  домена. Уједно треба да се крене са креирањем 

предлога правилника за регистрацију домена и новом ћириличком регистру.  

Следећи неопходан и важан корак за РНИДС је добијање  јасне и писане подршке МТИД да ће 

РНИДС, после  успешног спровођења процедуре избора ћириличког домен, имати подршку 

МТИДа у подношењу захтева за делегирање ћириличког  домена на управљање РНИДСу. 

Иначе, према договору са МТИД,  финансирање целог пројекта врши се из средстава РНИДСа и 

износи 26.000 УСД. Овај износ  мора бити плаћен у тренутку када се шаље изабрани домен на 
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одобрење, а не код подношења захтева за доделу домена на управљање. Усмену потврду 

МТИДа смо добили да ће МТИД подржати РНИДС код подношења захтева за доделу 

ћириличког домена на управљање (делегацију домена), али морамо бити одговорни према 

средствима РНИДСа и инсистирати на писаној одлуци пре уплате.  

 

Иначе сам процес избора домена води  и координира радна група формиране од 8 спољних 

чланова који представљају различите сегменте друштва и Интернет заједнице. У радној групи 

учествује и један представник РНИДСа. 

 

8. Сарадња са међународним институцијама 

 

У складу са одлуком о јачању међународне сарадње, РНИДС је био присутан на следећим 

конференцијама: 

 

 CENTR маркетинг радионица у Салцбургу 

 CENTR  административна радионица у Луцерну 

 CENTR правна радионица у Луцерну 

 CENTR скупштина  у Варшави 

 CENTR техничка радионица у Прагу 

 RIPE скуп у Прагу 

 ICANN конференција у Кенији 

 РИГФ у Москви 

 

У плану су и сви наредни скупови према календару међународних организација. 

 

9. Гашење .YU домена 

 

30. марта 2010. године, након продужења од шест месеци, у складу са одлуком ICANN-a, 

престао је да функционише YU домен. Јавност је кроз маркетинг кампању била упозната са 

термином предвиђеним за гашење .YU домена, а оглас је објављен и у Службеном гласнику. 

 

10. Софтверска апликација за регистрацију  домена 

 

У овом периоду су уговорена и добрим делом урађена проширења апликације за WHOIS сервис 

према  RFC препоруци и веб сервис који омогућава измену DNS сервера од стране 

регистраната.  У изради су делови апликације који ће омогућити с једне стране исправке 

грешака у називу регистранта, а са друге пакетску продају домена. 

 

11. Финансијска средства 

 

Да би се очувала вредност средстава за обављање функције РНИДСа у периоду од најмање 10 

година 15 милиона динара је пласирано у вредносне хартије Народне банке. У плану је се да се 

ова средства пребаце у девизне хартије од вредности кроз куповину обвезница старе девизне 

штедње. Осим ове суме, још 67 милиона динара је орочено и спремно за финансирање 

пројеката у току. Укључујући ПДВ који ће до краја године бити „враћен“ за пословни простор и 

хардвер је потребно издвојити око  62 милиона динара  укупно. 

 

12. У наредна два месеца ће бити направљен предлог систематизације радних места у 

канцеларији РНИДС. 


