
 Извештај директора о раду канцеларије РНИДСа за период 01.01 – 01.04.2011. 

 

План 2011  РНИДС-а представља изазов и за јаче институције него што је РНИДС у овом 

тренутку. Старт регистрације још једног домена, организација и учешће на четири 

међународна догађаја у Србији, усклађивање аката са новим Законом о фондацијама, 

унапређење софтвера за регистрацију и прелазак на веб апликацију, нова Интернет 

презентација, учешћа у радним групама ICANNa, набавка система за управљање 

документима, нови тендер за суфинансирање Интернет пројеката, завршетак пословног 

простора и пресељење, наступи на више ИТ догађаја и конференција, организовање 

скупова намењених овлашћеним регистрима, организовање скуп(ов)а на тему Интернет 

права је озбиљан списак предвиђених активности у току 2011. 

 

 

Први квартал 2011. су обележила 4 пројекта 

 

1. Завршавање и усељавање канцеларије РНИДС-а у нови пословни простор 

2. Конференција Дани интернет домена Србије 2011 

3. Израда нове Интернет презентације РНИДС-а 

4. Припрема документације за делегирање ћириличког домена РНИДС-у 

 

1. Завршетак пословног простора 

 

У децембру 2010. су потписани уговор и анекс уговора о куповини пословног простора у 

складу са одлуком Скупштине којим су купљена 4 пословна простора површине 209 квм и 

добијен на трајно коришћење део ходника зграде. Куповина је реализована као куповина 

пословног простора у виђеном стању и анекс уговора за завршетак по систему кључ у 

руке. Завршетак пословног простора је урађен у складу са пројектом  који је усклађен са 

главним извођачем радова и са нашим захтевима. У основни ниво опремања простора су 

припали: 

- Израда преградних зидова  

- Отварање потребних пролаза на носећим зидовима 

- Израда мокрих чворова у целости за тоалете, кухињу и апарате за воду и кафу 

- Енергетика у целости 

- Израда сервер сале са инверторским клима уређајем 

- Клима уређај у конференцијској сали 

- Уместо рачунарске мреже пројектована је аутоматика и инсталација за повећање 

енергетске ефикасности простора у складу са актуелним трендовима израде 

инсталација  

- Противпожарна заштита 

 

Као додатни системи инвестирани и изведени од стране РНИДСа и других или истог 

извођача урађени су: 

- Рачунарска мрежа категорије 6а (паралелно вођена са енергетиком) 

- Видео надзор свих приступа пословном простору 

- Противпровални систем 

- Евиденција и идентификација улазака запослених у пословни простор и сервер 

собу 

- Аудио и конференцијски систем озвучења 

- ИП телефонски систем уз откуп постојећег 

- Кухиња са припадајућим апаратима 

- Клима уређаји за преостале просторије 

- Ролетне са електромоторима 



- Набавка столова и столица за конференцијску салу 

 

Оно што нам следује у наредном периоду је пре свега набавка ормана и полица како би 

могли да сместимо пословне књиге и документацију. 

 

Финансијски показатељи ове инвестиције ће бити прецизније дати у финансисјком 

извештају после 15.априла, а поступак набавке је вођен у складу са правилима фонда, тако 

да су набавке опреме ишле на три понуде на вредности до 500.000,00 дин док је набавка 

свега онога што спада у пословни простор вођена у складу са правилима за набавку 

некретнина 

 

Пословни простор је завршен 1.марта, док је усељен 5.марта и промовисан 10.марта на 

Дану интернет домена Србије. 

 

2. Конференција Дани интернет домена Србије 2011 

 

Једнодневна конференција је ове године одржана по други пут уз задржан међународни 

карактер јер су учешће узели и представници CENTRe, NIC.at и ccTLDru. У односу на 

прошлогодишњу конференцију направљено је неколико помака. По угледу на успешно 

урађене пројекте прошле године састављена је радна група у ширем саставу која је 

представљала програмски и организациони одбор. Радну групу су представљали чланови 

Управног одбора и Скупштине који су изразили жељу да учествују у припреми, спољни 

сарадници који су именовани на бази непосредних сазнања из претходних годину дана о 

њиховим активностима везаним за Интернет, маркетинг агенција Блинк2 и запослени из 

канцеларије РНИДСа. На дан првог састанка радне групе, остали смо без менаџера за 

маркетинг и комуникације РНИДСа.  

 

Конференција је припремана близу два месеца и покушали смо да изградимо концепт који 

ће бити коришћен у континуитету сваке године, са мањим варијацијама. Креирана су три 

блока, први пленарни са церемонијом отварања, поздравним говором, предавањем по 

позиву и темама посвећеним регистрима домена. Други блок је посвећен темама везаним 

за управљање интернетом, регулативи, правима на интернету, док је трећи блок посвећен 

успешним актуелним интернет пројектима на .rs домену. У зависности од актуелног 

тренутка, ова два блока ће вероватно имати паралелни ток на будућим конференцијама. 

Урађена је интернет презентација посвећена конференцији (http://www.dids.rs), а били смо 

присутни и на неколико друштвених мрежа. Конференција је преношена на неколико 

Интернет страница,  припремљена је и фото галерија, а у току је обрада видео материјала 

који ће такођебити публикован. Као допуна конференцији одржана је журка у новом 

пословном простору РНИДСа која је протекла на очекиваном нивоу, а сигуран сам да ће 

следеће године бити још боља на истој или другој локацији. 

 

Конференцију је отворио помоћник министра за телекомуникације и информационо 

друштво Небојша Васиљевић, предавање по позиву је одржао Берислав Тодоровић, а 

учешће је узело још 26 говорника и панелиста. Модерaтори конференције су били 

Владимир Радуновић и Иван Ћосић, конферансије је била новинарка радио Београда 

Тамара Вученовић. Координатор радне групе је била Јелена Опачић, за сарадњу са ПКС 

која је била поново домаћин задужена је била Снежана Божић. Посећеност је била на 

одличном нивоу а оцене гостију и учесника су врло добре и одличне. Поводом 

конференције урађено је и посебно издање Вести.     

 

 

 



 

3. Израда нове Интернет презентације РНИДС-а 

 

После јавног тендера који је поништен и позивног тендера за набавке  вредности до 

500.000,00 динара, крајем прошле године је склопљен уговор са фирмом Мрежни системи. 

Испред РНИДСа за сарадњу са извођачем ангажована је екипа у саставу Лазар Бошковић, 

Јелена Опачић, Томислав Цигановић. Израда српске верзије је при самом крају, урађена је 

обука корисника којој су присуствовали Јована Цветковић, Дејан Ђукић, Зоран  

Вигњевић, Лазар Бошковић, Томислав Цигановић, тако да у сваком тренутку особе 

задужене за поједине сегменте садржаја Интернет презентације могу непосредно да ураде 

потребне промене и допуне. Комплетирање српске верзије се очекује у току априла.  У 

прилогу се налази преглед опција и организације Интернет презентације (документ  

РНИДС-Осајту). 

 

4. Припрема документације за делегирање ћириличког домена РНИДС-у 

 

У току децембра и јануара су прикупљена потребна документа за делегирање ћириличког 

домена .срб РНИДСу на управљање. Прикупљена, генерисана  и уређена документација је 

обима 150 страна. Тако комплетирана документацијаје преведена на енглески језик и 

послата је IANA-и која је надлежна за одлуку о делегирању домена на управљање. IANA 

је  документација  примила, прегледала је и поставила нам додатна питања, од којих је 

најзначајније оно које се односи на  јавну расправу о делегирању домена РНИДС-у. 

Тренутно је евалуација документације у току, када се заврши биће достављен извештај 

IANA –е борду директора ICANN-a. Када извештај усвоји борд директора  ICANN-a 

предлог за делегацију .срб домена РНИДСу се шаље  Америчкој привредој комори на 

коначну сагласност. У прилогу извештаја достављам и документ који садржи списак свих 

активности које је потребно реализовати до почетка слободне регистрације.срб домена,  

ажуриран у односу на актуелну динамику процеса (документ Имплементација срб домена 

8април2011). 

 

Остало:  

 

Међународне активности  
 Одлазак на Скупштину CENTRe и конференцију ICANNa, добијена подршка МТИДа за 

организацију конференције са Руским координационим центром у Београду, дообили смо 

позив за учешће на руском ИГФ скупу 12.маја 2011. у Москви. Извештаји о одржаним 

скуповима ће бити достављени независно од овог извештаја 

 

Домаће активности  
 Учествовали смо на Другој конференцији Е-развоја, на једанаестој конференцији Е-

трговине и одржали десетоминутне презентације 

 

Активности из правних послова: 

 

- Извршена промена власника пословног простора у Електродистрибуцији Београда, 

Београдским топланама и код других пружалаца комуналних услуга. Започет 

процес укњижбе пословног простора на РНИДС. 

- Почет процес усклађивања са Законом о задужбинама и фондацијама; У овом 

процесу је одржан консултативни састанак са АПР-ом и састављен први нацрт 

Статута сходно Закону о задужбинама и фондацијама, који је достављен АПР на 

коментар. 



- Састављен Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде 

одредби аката о регистрацији националних домена и раду овлашћених регистара 

који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 30.3.2011. године. Започети 

послови по налогу УО ради услађивања регистрованих домена у оквиру погрешног 

адресног простора. 

- Од три покренута арбитражна поступка, један је окончан, а за преостала два се 

очекује да ће бити завршена током маја 2011. године. Управни одбор Привредне 

коморе Србије ће бити одржан 18. априла 2011. године, а њему би требало да буде 

усвојен Правилник о решавању спорова поводом .rs домена; 

- Спроведен поступак набавке службеног возила на лизинг за потребе РНИДС. 

 

 

Активности из ИКТ послова: 

 

Припрема нове верзије апликације за регистрацију домена 

На основу захтева овлашћених регистара и одлука скупштине РНИДС покренута је 

процедура за измену апликације за регистрацију домена. Нова верзија апликације садржи 

следеће измене: 

- Увођење поља ЈМБГ за физичка лица 

- Увођење шифарника држава 

- Веб сервис за промену расположивости домена и пакета 

- Веб сервис са статистикама 

У току је дискусија на ОР листи око имплементације ових измена. 

 

Дефинисање зона за ћирилички домена на DNS серверима 

За потребе делегације ћириличког домена, на два примарна DNS сервера су дефинисане 

одговарајуће зоне за ћирилички домен. Исто тако, са ISC-ом је договорена услуга 

секундарних DNS сервера за ћирилички домен. Ову услугу смо добили бесплатно. 

 

Дефинисање DNS сервера РНИДС-а као примарних за .rs ccTLD. 

Од 18.1.2011. године јавни DNS сервери РНИДС раде примарни сервери (записи се 

ажурирају директно из базе података)  за .rs ccTLD. Сви остали DNS сервери раде као 

секундарни (податке преузимају од примарних сервера). 

 

Припрема спецификације апликације за регистрацију домена за потребе 

регистрације ћириличког домена (sunrise и слободна регистрација) 

Започет је процес припреме захтева за апликацију за регистрацију домена за потребе 

регистрације ћириличког домена. С обзиром да је предвиђено да постоје две различите 

фазе почетка регистрације, предвиђена су и два различита механизма за имплементацију: 

1. За потребе регистрације домена у sunrise периоду припрема се спецификација за 

привремену апликацију са неколико основних опција. 

2. За потребе слободне регистрације домена припрема се спецификација измена 

постојеће апликације за регистрацију домена тако да подржи све неопходне 

активности око ћириличког домена. 

Функционисање постојеће опреме и сервиса 

У овом периоду, опрема и сервиси су радили без проблема. Није било кварова, нити 

измена у конфигурацији. 

 

 

 



Активности из маркетинга:  

Главне активности из маркетинга биле су везане за коференцију Дани Интернет домена 

2011, израду нове Интернет презентације РНИДСа и редовна оглашавања у медијима. 

Обзиром да смо у периоду од 21.1. радили без маркетинг менаџера и да смо са Гораном 

Миланковићем раскинули радни однос од 1.3. ове послове смо покривали прерасподелом 

послова у канцеларији и ангажовањем досадашњих спољних сарадника, као и додатним 

ангажовањем Јелене Опачић, Снежане Божић и Наташе Радовић, оперативно и 

консултантски. Постоји интересовање у окружењу за обављање ове функције, али ћемо 

решавању те позиције прићи пажљиво и водећи рачуна о разнородности послова 

маркетинга које треба водити. 

Ове године су изашла три броја РНИДС Вести, два редовна квартална издања и ванредни 

број посвећен одржаном Дану Интернет домена Србије 

 

Финансије: 

Највећи део орочених новчаних средстава је потрошен крајем прошле и током јануара ове 

године у сврху куповине посовног простора.  

Део обвезница старе девизне штедње је продат на берзи и претворен у девизна средства 

која су орочена на период од 6 месеци, док је мањи део обвезница остављен за продају у 

тренутку када буде добијена одговарајућа понуда. 

Стање новчаног капитала на дан 31.3. је било: 

Динарска средства на текућем рачуну               10.424.094,27 РСД 

Девизна средства на текућем рачуну                        11.835,35 € 

Девизна орочена средства                                        110.000,00 € 

Девизна средства у хартијама од вредности             41.751,00 € са доспећем наплате  

2014. и 2016. 

 

Набавке 
У овом периоду највећи део набавки је обављен за довршавање пословног простора  који 

су побројани у тачки 1.. Од осталих набавки треба издвојити: 

 

- Склапање уговора о закупу возила на оперативни лизинг Шкода Октавиа са месечном 

ратом од 268€ , каско осигурањем на годишњем износу од 60.000,00 динара и депозитом 

од 3.710,00€ 

- Набавка столова и столица за конференцијску салу 

 

Резултати регистрације домена: 

 

 1. јануар 1. фебруар 1. март 1.април 

2010. 54.354 55.209 56.261 55.892 

2011. 62.635 63.415 64.512 64.443 

Раст           8.281 8. 206 8.251 8.551 

 

 

Чланство у Скупштини: 

Скупштина РНИДСа на крају првог квартала има 57 чланова. Нови чланови у 2011.години 

су постали: 

- Политика а.д. 

- Микро књига 

- АСЕЕ менаџмент консалтинг 

- CRI domains 

- Burek.com 

- MadWeb doo 



- HEISENBUG 

- ТАЧКА ЗАРЕЗ 

 

У овом периоду YUBC је извршио уплату дан по истицању рока, тако да је добио статус 

новог члана, док чланство нису продужили Белит, ИТ Супорт, а РЗИ као институција 

више не постоји. О њиховом правном следбенику очекујемо информације 

 

Планиране актвности за други квартал: 

Рад на припреми почетка регистрације ћириличког домена 

Рад на увођењу ЈМБГа као обавезног податка за физичка лица 

Учешће и спонзорство ЕуроДИГ конференције 30. и 31.маја у Београду 

Увођење игре DomainStar на Facebooku 

Рад на доради апликације за регистрацију домена 

Одржавање редовне скупштине РНИДСа до краја маја 2011. 

Организовање  дискусије о правилницима и процедурама за регистрацију .срб домена са 

члановима скупштине РНИДС и Овлашћеним регистрима пре седнице скупштине 

Одржавање редовног састанка са Овлашћеним регистрима 

Одржавање првих екстерних стручних скупова у сали РНИДСа 

Одлазак на међународне скупове и учешће на њима у складу са одлукама Управног 

одбора 

Пуштање у рад нове Интернет презентације. 

Набавка неопходних плакара и комода за канцеларије 

  

 

 

12.04.2011.                                         Ненад Маринковић  с.р.    


