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У Бепграду 28.4.2011. гпдине 

 
 



 

-Акти Управнпг пдбпра- 

 
У перипду пд ппднпщеоа претхпднпг Извещтаја п раду Управнпг пдбпра, кпји је Скупщтина 
усвпјила на седници пд 29. маја 2010. гпдине, пдржанп је 15 седница Управнпг пдбпра на 
кпјима је дпнетп 37 пдлука, на електрпнскпј листи Управнпг пдбпра размеоенп је 1290 
ппрука. Представници РНИДС су присуствпвали и ушествпвали на 18 међунарнпдних и 8 
дпмаћих кпнференција, а један дпмаћи скуп је пдржан у прганизацији РНИДС. 

 
74. У периду кпји је пбухваћен пвим извещтајем Управни пдбпр је дпнеп низ знашајних пдлука, 
такп је на седници ппд редним брпјем 74, пдржанпј 11.6. и 15.6.2011. гпдине усвпјен сет 
дпкумената кпје предлпжила Радна група за прпцедуре и дпкументе. Кап нпви дпкументи, 
усвпјени су: 

- Ппступак за пбављаое званишне кпмуникације и иступаое испред РНИДС; кпјим је 
регулисана прпцедура даваоа сагласнпсти надлежнпг пргана РНИДС за званишнп иступаое у 
име РНИДС. 

- Смернице за фпрмираое и рад радних група РНИДС; пвим актпм је утвђен ппступак 
фпрмираоа, нашин рада радних група кап и извещтаваое пргана кпји је фпрмирап радну групу.  

- Правилник п класификацији и пбјављиваоу дпкумената; дпкументпм је регулисана 
класификација и нашин пбјављиваоа дпкумената кпје дпнпсе пргани РНИДС, кап и угпвпри кпје 
РНИДС закљушује са трећим лицима. 

- Правила за спрпвпђеое јавних кпнсултација; пвим дпкументпм је регулисан ппступак 
впђеоа јавних кпнсултација, а пбухваћенп је  ппкретаое јавних кпнсултација, тпк и извещтај п 
спрпведенпј јавнпј кпнсултацији. 

- Упутствп п прпцедури за ппступаое пп примедбама на рад или пдлуке РНИДС пд стране 
шланпва Скупщтине, ОР и других заинтереспваних лица; актпм је утвђена прпцедура за 
дпстављаое примедби на рад или пдлуке пграна РНИДС. 

- Прпцедура за дпдаваое нпвих функципналнпсти спфтвера за регистрацију дпмена  и 
јавним wеб сервисима; пвим актпм утврђена је прпцедура дпдаваоа нпвих функципналнпсти у 
спфтверу за регистрацији .rs дпмена. Управни пдбпр, Овлащћени регистри или канцеларија 
мпгу да предлпже дпдаваое нпве функципналнпсти. Овлащћеним регистрима је дата 
мпгућнпст да путем електрпнске листе дискутују п предлпгу, накпн шега се предлпг са 
извещтајем п дискусију дпставља Управнпм пдбпру на пдпбреое. 
 
75. На седници кпја је пдржана 15.6.2010. гпдине, ппд редним брпјем 75, дата је сагласнпст да 
се заппшну фпрмални прегпвпри са Привреднпм кпмпрпм Србије у циљу делегираоа 
прганизације рещаваоа сппрпва ппвпдпм .rs дпмена. У вези захтева Управе за заједнишке 
ппслпве републишких пргана у вези регистрације резервисаних дпмена, пдлушенп је да се 
ппступа у складу са раније дпнетим пдлука Управнпг пдбпра пп пвпм питаоу, тј. да Управа за 
заједнишке ппслпве рещи питаое ппреза на ппклпоене дпмене пд стране РНИДС. Од аката на 
пвпј седници дпнете су Смернице за упућиваое делегације РНИДС-а на међунарпдне скуппве 
кпје регулищу нашин и прпцедуру фпрмираоа делегација РНИДС-а. 
 
76. На нареднпј седници пджанпј електрпнским путем 7.7.2010. гпдине, дата је сагласнпст за 
упућиваое захтева Министарству за телекпмуникације и инфпрмаципнп друщтвп ради 
дпбијаоа писма ппдрщке увпђеое и управљаое будућим ћирилишким дпменпм Србије. Истп 
такп дата је сагласнпст да се Министарству упути и извещтај п јавнпј расправи и тпку ппспупка 
за избпр ћирилишкпг дпмена. 
 
77. На 77. седници, пдржанпј 12.8.2010. гпдине, усвпјена су два нацрта сппразума, и тп: 
Сппразум п сарадои са Министарствпм за телекпмуникације и инфпрмаципнп друщтвп и 
Сппразум п сарадои са Привреднпм кпмпрпм Србије. Ппред тпга, усвпјен је финансијски 



 

извещтај за првих щест месеци 2010. гпдине, пдређене су делегације за међунарпдне скуппве, 
дата је сагласнпст за увпђеое пакетске прпдаје дпмена и дппуну ценпвника у тпм смислу. 
Дпнет је закљушак да WhoIs испис треба ускладити са Опщтим услпвима п регистрацији .rs 
дпмена, а директпр је презентпвап предлпг нпве систематизације радних места. 
 
78. Управни пдбпр је на 78. седници пд 10.9.2010. гпдине пдлушип да се заппшну прегпвпри 
ради купппрпдаје ппслпвнпг прпстпра у улици Дубљанска 23-25, пбзирпм да прпдавац 
ппслпвнпг прпстпра у улици Впјислава Илића 59, за кпји је претхпднп дата сагласнпт да се уђе у 
финалне прегпвпре пкп купппрпдаје, није у пшекиванпм рпку прибавип упптребну дпзвплу и 
пдгпварајуће гаранције за скидаое хипптека са предметнпг прпстпра. На истпј седници је 
усвпјена Одлука п прпвери ппдатака приликпм ппслпва регистрације .rs дпмена, дискутпванп 
пкп имплементације WhoIs сервиса и усвпјен финансијски извещтај за јул 2010. гпдине. 
 
79. Наредна седница је пдржана електрпнским путем, на опј је измеоена делегација за 21. 
CENTR Administrative Workshop и 43rd CENTR General Assembly. 
 
80. седница је пдржана 15.10.2010. гпдине. На пвпј седници је усвпјен предлпг да РНИДС 
ушествује у креираоу Facebook игрице кпја прпмпвище регистрацију ccTLD дпмена. Управни 
пдбпр је примип инфпрмацију пд канцеларије п дппису кпји је РНИДС дпбип пд Ппвереника за 
инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти, у вези претхпднп ппднетпг 
захтева за мищљеоем кпји је РНИДС упутип, кпји се пднпси на примену Закпна п защтити 
ппдатака п лишнпсти. Усвпјен је финансијски извещтај за август 2010. гпдине, дата је сагласнпст 
за пптписиваое сппразума са Привреднпм кпмпрпм Србије у вези прганизације рещаваоа 
арбитражних сппрпва ппвпдпм .rs дпмена. У вези набавке ппслпвнпг прпстпра, међувремену је 
дпстављена измеоена ппнуда за ппслпвни прпстпр у Жпржа Клеманспа 18а кпјпм је пвај 
прпстпр ппстап најбпље рангиран. Управни пдбпр је дап сагласнпст директпру да уђе у 
прегпвпре пкп купппрпдаје пвпг прпстпра. Дата је сагласнпст да РНИДС ушествује у 
прганизацији 4. Кпнференције регистрара централне и истпшне Еврппе са RU-CENTER (.ru), кпја 
би се пдржала у Србији. Усвпјен је предлпг да се РНИДС ушлани у Удружеое е-Развпј, а п тпме 
ће пдлушивати Скупщтина РНИДС на нареднпј седници. На пвпј седници је дискутпванп п 
термину за пдржаваое редпвне седнице Скупщтине и припреми финансијскпг плана за 2011. 
гпдину. 
 
81. Финансијски план за 2011. гпдину је усвпјен 11.11.2010. гпдине на 81. седници, накпн шега је 
дпстављен Скупщтини. Усвпјен је деветпмесешни финансијки извещтај, дпнета је пдлука п 
исплати гпдищое стимулације заппсленима у РНИДС и усвпјени су предлпзи измене ппщтих 
аката кпје усваја Скупщтина. Усвпјен је предлпг Сппразума п сарадои са Министарствпм за 
телекпмуникаце и инфпрмаципнп друщтвп и дпстављен Скупщтини на разматраое. Дпнета 
пдлука да се ппднесе захтев ICANN/IANA  за делегацију .срб дпмена. 
 
82. Наредна седница је пдржана електрпнским путем, на опј је пдлушенп да птпищу и ппклпне 
рашунари из канцеларије РНИДС, директпру је дата сагласнпст да пдреди прганизацију кпјпј ће 
дати ппклпн.   
 
83. Кпнашна верзија Угпвпра п купппрпдаји ппслпвнпг прпстпра у улици Жпржа Клеманспа18а 
је усвпјена на 83. седници кпја је пдржана 1.12.2010. гпдине, а директпру је дата сагласнпст за 
пптписиваое и пверу купппрпдајнпг угпвпра. Утвђене су теме и делегација на састанку са 
Министарствпм за телекпмуникације и инфпрмаципнп друщтвп. Кап знашајне теме утвђене су: 
присуствп на скуппвима,  сарадоа РНИДС и Управе за заједнишке ппслпве републишких пргана у 
вези резервисаних дпмена за Републику Србију,  ћирилишки дпмен, прпјекат Дигитална щкпла 
кап и прганизпваое Кпнференција регистара и регистрара централне и истпшне Еврппе. На 



 

седници је закљушенп да РНИДС треба да ушествује на RIPE Atlas прпјекту и усвпјена је измена 
ценпвника, такп да прпмена регистранта изнпси 400,00 динара. 
 
84. На пвпј седници, пдржанпј електрпнским путем пд 14.12.2010. гпдине, прпщирена је листа 
арбитара, дпдати су Дущан Ппппвић и Маркп Јпванпвић, пбпјица предаваши на Правнпм 
факултету у Бепграду. 
 
85. Одлуку да РНИДС ушествује на скупу EURODIG, Управни пдбпр је дпнеп на 85. седници пд 
30.12.2010. гпдине, ппред тпга пдлушенп је да РНИДС прихвати прганизацију CENTR admin 
workshop-a у Србији. Канцеларији је дат налпг да размптри мпгућнпст защтите ЈМБГ 
регистраната уз MD5 или неки други пдгпварајући систем енкрипције. Утврђен је календар 
међунарпдних скуппва у нареднпм трпмесешју на кпм ће делегације РНИДС бити присутне. Пп 
захтеву директпра, Управни пдбпр је дпнеп пдлуку да се зарада директпра пд 1.1.2011. гпдине 
увећа за 25%, щтп представља првп ппвећаое зараде за прптеклих петнаест месеци,  шиме је 
кпмпензпвана фиксна динарска зарада у прптеклпм перипду и ппкривена пшекивана прпмена 
вреднпсти дпмаће валуте у пднпсу на еврп. 
 
86. Следећа седница је пдржана 13.1.2011. гпдине електрпнским путем ради утврђиваоа 
делегације за 44. CENTR генералну Скупщтину. 
 
87. седница пдржана је 26.1.2011. гпдине, утврђене су делегације за 40. ICANN скуп, 22 CENTR 
Administrative Workshop и 34 CENTR Legal and Regulatory Workshop кап и теме са кпјима ће 
РНИДС бити представљен на тпм 40. ICANN скупу. Директпру је дата сагласнпст да ппкрене и 
спрпведе ппступак набавке службенпг впзила за пптребе РНИДС, с тим да вреднпст набавке не 
пређе 2.000.000,00 (двамилипна) динара. Усвпјен је нацрта Опщтих услпва п регистрацији .срб 
дпмена, а на нацрт Правилника п ппшетку рада .срб TLD регистра, Управни пдбпр је дап 
примедбе. 
 
88. Накпн изврщене редакције, Управни пдбпр је на 88. седници пд 26.2.2011. гпдине 
Правилник п ппшетку рада .срб TLD регистра. Редакција је изврщена у смислу да се слпва: x, y, q 
и w, меоају пдреоеним низпм слпва, пбзирпм да за оих не ппстпје правила 
транслитерације, а предлпжени низ слпва не садржи ни једна реш српскпг језика,. Усвпјен је 
финансијски извещтај за 2010. гпдину, а канцеларији је дат налпг да финансијки извещтај 
дпстави Агенцији за привредне регистре. У нашелу је усвпјпјен Правилник фпрмираоу и раду 
кпмисија за утврђиваое ппвреда пдредби аката п регистрацији наципналних дпмен. На пвпј 
седници канцеларији су дата два налпга: анализа базе ппдатака п регистрацији .rs дпмена какп 
би се утврдип брпј регистрпваних .rs дпмена у супрптнпсти са Опщтим услпвима п регистрацији 
.rs дпмена, кпји се пднпси на ппгрещнп регистрпване ппддпмене и израда извещтаја п раду 
набављенпг хардвера и имплементиранпг спфтвера. 
 
89. Правилник п фпрмираоу и раду кпмисија за утврђиваое ппвреде пдредби аката п 
регистрацији наципналних дпмена и раду пвлащћених регистара усвпјен је на 89. седници пд 
30.3.2011. гпдиине. Дпнета је Одлука п уређиваоу ппгрещнп регистрпваних дпмена у пквиру 
пдређенпг ппддпменскпг прпстпра. Регистранти ппгрещнп регистрпвиних дпмена биће 
пбавещтени п пптреби да изврще усклађиваое са Опщтим услпвима п регистрацији .rs 
дпмена у рпку пд 90 дана. Утврђенп је на кпјим ће дпмаћим и међунарпдним скуппвима 
ушествпвати представници РНИДС у нареднпм кварталу. Дискутпванп је на тему нацрта 
Статута фпндације и усклађиваоа са Закпнпм п задужбинама и фпндацијама, а усвпјен је 
први нацрт пвпг дпкумента. 
 
90. Седница пдржана је 15.4.2011. гпдине, на пвпј седницу су усвпјенп је некпликп извещтаја. 



 

Схпднп налпгу кпји је УО дап директпру на 88. седници дпстављен је Извещтај п раду 
набављенпг хардвера и имплементиранпг спфтвера, УО је усвпјип пвај извещтај. Ппред тпга 
усвпјени су: Извещтај независнпг ревизпра п финансијским извещтајима за 2010. гпдину,  
Извещтај п спрпведеним набавкама за 2010. гпдину и извещтај директпра п раду канцеларије 
за први квартал 2011. гпдине. На седници су утврђене делегације за предстпјеће скуппве. 
 

-Међунарпдни скуппви- 
 

ICANN 
 

У перипду пбухваћенпм пвих извещтајем представници РНИДС присуствпвали су на три ICANN 
кпнференције, прва је пдржана у Бриселу, Белгија у перипду пд 20. дп 25. јуна 2010. гпдине. 
Делегацију су шинили Зпран Бухавац, Владимир Алексић и Ненад Маринкпвић.  

Присуствп на пвпј кпнференцији, је ппред присуства на презентацијама, искприщћенп је за 
директне кпнсултације и вези делегираоа IDN дпмена. У ту сврху, а ппушени искуствпм кплега 
из Бугарске, кпји пд фебруара дп тренутка пдржаваоа кпнференције нису дпбили пфицијелни 
пдгпвпр на ппднети захтев за делегацију .бг ћирилишкпг дпмена, а незванишнп се гпвпри п 
прпблему визуелне  слишнпсти са .br дпменпм, делегација се сусрела са Tinom Damom, senior 
директпрпм ICANN-a за IDN. 

У најави састанка дпстављен јпј је изглед дпмена .срб написан у прекп 25 фпнтпва, кап и 
питаое везанп за мпгућнпст слаоа два предлпга дпмена. Крпз разгпвпр дпбијенп је 
ппјащоеое да п прихватљивпсти дпмена пдлушује Панел за стабилнпст Интернета. ICANN 
једнпм месешнп припрема пристигле предлпге и дпставља их панелу, кпји у тпку приближнп 
једнпг месеца пбради све захтеве и заузме став. За један ccTLD је мпгуће у једнпм месецу 
дати самп један предлпг. ICANN прихвата да захтев за делегацију IDN дпмена садржи два 
предлпга, али се пни пбрађују један пп један, првп примарни па затим, у слушају пдбијаоа 
примарнпг, секундарни предлпг. Она је навела да .срб дпмен мпже бити прихваћенп акп при 
шитаоу целине имедпмена.срб не мпже дпћи дп забуне да ли је реш п латиници или 
ћирилици. 
 
Наредни ICANN скуп пдржан је у Картагени, Кплумбија. Делегацију су шинили Симп Иванежа, 
Бранислав Дпбрпсављевић, Јелена Опашић и Ненад Маринкпвић. Од ппщтих тема заступљених 
на пвпј кпнференцији, а кпје се пднпсе на меначере наципналних дпмена треба истаћи: 

- Ппјашану кпнтрплну функцију у пднпсу на активнпсти у ICANNu јер је кпнстатпванп да је 
велики брпј прпмена у меначменту и тп негде пкп 75%; 

- Такпђе је критикпвана шиоеница да се стратещки планпви изнпсе каснп, неппсреднп 
пред кпнференцију. 

Пп питаоу активнпсти битних за РНИДС, п кпјим се гпвприлп у Картагени, мпже се издвпјити 
следеће: 

- Презентације везане за искуства и прпмпцију  DNSSEC-a,  
- Радни састанак са Тинпм Дам у вези прпцеса делегације IDN дпмена, 
- Краћи састанци са представницима регистрара заинтереспваних да раде регистрацију 

нащих дпмена, 
- Интереспваое аустралијскпг регистра да нам ппнуди услуге регистрације дпмена, 

кпнсултације, лпкализацију апликације, 
- Састанак са CENTR пп питаоу пдржаваоа једнпг скупа 2011. гпдине у Бепграду, 
- Састанак са ccTLDru пп питаоу сарадое и кпнференције у Србији. 

 



 

Први ICANN скуп у 2011. гпдини пдржан је у Сан Франциску, САД, делегацију РНИДС су шинили: 
Снежанa Бпжић кап представник шлана Скупщтине, Натаща Радпвић и Јелена Опашић испред 
управнпг пдбпра и Мирјана Тасић из канцеларије. Кпнференцији је присуствпвап и директпр 
РНИДС-а Ненад Маринкпвић али у свпјству шлана радне групе ccNSO за финансије шији је 
бправак и пут сппнзприсап ICANN.  

Међу брпјним темама, на пвпм скупу је билп реши и п DNSSEC-у. ICANN ппдстише кпмпаније да 
развију DNSSEC на свпјпј DNS-инфраструктури и да изврще DNSSEC валидацију. За маое пд 
гпдину дана пптписанп је  63 TLD,  а за некпликп недеља .Com ће пптписати  гптпвп 100 
милипна дпмена. Пптписиваоем root зпне се пшекује знашајнп ппвећаое брпја дпмена 
пптписаних ппмпћу DNSSEC. Велики прпвајдери, кап щтп је Comcast, ће применпм DNSSEC 
пбезбедити дпдатну сигурнпст за свпје кприснике, а велики прпизвпђаши ппреме, нпр. Cisco ће 
га имплементирати у свпје прпизвпде. 

Пажоа је ппсвећена и нпвим генеришким дпменима највищег нивпа, кпји ппстају незапбилазна 
тема на свакпј ICANN кпнференцији. За једне ушеснике кпнференције тај напредак није 
дпвпљнп брз, дпк је за друге  пак превище брз. GAC и пдбпр директпра су дефинисали три 
јасна циља:  

 да се јаснп идентификују пбласти у кпјима ппстпје разлике,  

 да раде заједнп да би се разлишити ставпви усагласили у резплуцију и  

 да се у тпм прпцесу пдмакне дпвпљнп далекп да би се дпнела пдлука у пквиру 
дпгпвпренпг. 

Следећи кпрак за пне кпји су заинтереспвани  да кпнкурищу за нпве gTLDе је да се пбезбеди 
пптпуна јавнпст у раду GAC-а. 

CENTR 
 

Делегати РНИДС ушествпвали су на CENTR Генералним Скупщтинама, кап и на тематским 
састанцима, кап щтп су legal & regulatory, admin, technical, marketing workshop.  
Тематским скуппвима најшещће присутвује један заппслени из канцеларије и један шлан 
Управнпг пдбпра. На пвим скуппвима се дискутује и размеоују искуства п темама и питаоима 
кпјима се регистри баве у свпм раду.  

-General assembly- 

Генерална Скуптина се ппред пдлука кпје су у оенпм надлежнпсти бави и знашајним 
нпвпстима шланпва Скупщтине, а шестп и темама кпјима се баве ICANN скуппви. Делегације су у 
пвпм перипду ушествпвале на Генералнпј Скупщтини у Даблину, Бриселу и Тел Авив-у. 

 

-Legal & regulatory workshop- 

У перипду пд гпдину дана пдржана су три скупа на пву тематику у Ващингтпну, Паризу и Бешу. У 
Ващингтпну је билп реши п слушају Kentucky vs.141 Domain Names. Заступник Network Solutions 
Inc, Tim Hyland, је пришап п пвпм, у кпм је првпстепени суд дпсудип да се изврщи трансфер 141 
дпмена на  Commonwealth of Kentucky. Сви сппрни дпмени су били кприщћени у сврху 
Интернет кпцкаоа, кпје је на теритприји надлежнпг суда нелегалнп. Другпстепени ппступак је у 
тпку, улпжена је жалба на првпстепену пресуду. 
Jonathan Spencer, Verysign, се псврнуп на пднпс дпмена и жигпва. Дпмен мпже да представља 
жиг, али сам пп себи није жиг, вец самп адреса. Судпви у САД, щтп а тп је слушај и са већинпм 
судпва и арбитража у Еврппи, третирају дпмене кап свпјину, иакп је у питаоу сервис тј. услуга 
кпју пружа регистар регистранту. Овп питаое пднпса дпмена и жига ппстаје ппсебнп актуелнп 



 

у времену ппраста брпја gTLD  регистара и мпгућнпщћу да нпсипци брендпва буду gTLD 
регистри.   
 
На скупу у Паризу већи деп агенде је бип ппслећен судским сппрпвима кпји су усмерени 
прптив регистрара. Дански регистар се супшава са судским прпцеспм кпји траје деценију. Од 
2000. дп 2010. гпдине исти тужилац, пвлащћени регистар  је са истим тужбеним захтевпм псам 
пута тужип регистар и министарствп науке, пспправајући правп регистру да управља .dk 
дпменпм. Регистар је тужипцу пбрисап некпликп дпмена и пн ппред пспправаоа за 
управљаоем дпменпн захтева и накнаду щтете за непвлащћенп брисаое дпмена. У сппру кпји 
је стигап дп Врхпвнпг суда тужилац  пспправа писмп ппдрщке Министарства науке упућенп .dk 
регистру са пбразлпжеоем да кприсници дпмена припадају прпвајдерима. Интернетпм у 
Данскпј управљају разни прпвајдери, пбзирпм да је дпмен деп Интернета, .dk дпмен припада 
прпвајдерима. Врхпвни суд је пдбип пвај тужбени захтев, а тужилац је сада ппступак ппкренуп 
пред Еврппским Судпм за људска права. 
 

Тема сппрпва прптив регистара се прененела и на скуп у Беши, те је презентацију п сппру пред 
Уставним судпм Француске пдржап је адвпкат Afnic-а. У пвпм ппступка Afnic фпрмалнп и није 
страна у сппру, већ је тужба упућена прптив Републике Француске јер је пбласт дпмена у 
Францускпј регулисана закпнпм. Тужилац пспправа прпписе п регистрацији дпмена у смислу 
да нарущавају слпбпду гпвпра кпја је Уставпм гарантпвана. Кап другу сппрну ствар навпди тп 
да је превище питаоа регулисанп ппдзакпнским актима, уместп закпнпм и тиме су нарущена 
нашела францускпг правнпг система. Одлукпм уставнпг суда су укинуте сппрне пдредбе Закпна 
п дпменима, нпва верзија закпна је у скупщтинскпј прпцедури и пшекује се оегпвп усвајаое. 
Тужилац, инаше није претрпеп никакву щтету, заппслен је кап правник у Сенату и ппкретаое 
ппступака пред Уставним судпм дпживљава кап изазпв у пшуваоу демпкратскпг ппретка. 
Странку пред уставним судпм Француске мпра да заступа адвпкат, а људи из Афница мисле 
оега бесплатнп заступају скупе адвпкатске канцеларије из Париза пп пријатељскпј пснпви јер 
не ппстпји мпгућнпст да, некп кп ппкреће сппрпве пред Уставним судпм из хпбија, мпже да 
ппднесе изузетнп виспке трпщкпве адвпката и судских такси. 

-Тechnical workshop- 

22. CENTR Technical workshop, дана 02.05.2010. гпдине у хптелу Merriott u Pragu, пдржан је 22. 
CENTR Technical Workshop. Кпнференција је привукла пкп 70 ушесника. Овп је први пут да 
CENTR i OARC заједнишки прганизпвали кпнференцију.  Предаваоа су била ппдељена пп 
тематским блпкпвима, а накпн свакпг је следила дискусија. 

Шведски регистар је развип свпје рещеое за DNSSec (openDNSSEC). У тпку вище предаваоа 
представљени су разлишити аспекти пвпг рещеоа. 

Немашки регистар DENIC је представип свпје нпвп DNS пкружеое. Састпји се пд 16 лпкација са 
IPv4 и IPv6 anycast-пм. Сама архитектура се базира на бладе серверима, XEN виртуализацији и 
кпмбнацији BIND и NSD DNS softvera. Нпви зпне фајлпви се генерищу на свака 2 сата. 

 

23. CENTR Technical workshop, 13.11.2010. гпдине у Риму, пдржан 23. CENTR Technical Workshop. 
Присуствпвалп је 39 ушесника. Традиципналнп, први деп је прптекап у представљаоу 
активнпсти свакпг пд регистара у прптеклих 6 месеци. 

WHOIS 



 

Велики регистри кпнтинуиранп раде на унапређеоу WHOIS сервиса. Свпје тренутне активнпсти 
су представили щвајцарски и немашки регистар. Оба регистра имају сппствени развпј и вепма 
амбиципзнп раде на унапређеоу пвпг сервиса. Онп щтп је за РНИДС интересантнп је: 

- База за WHOIS је пдвпјена пд базе за регистрацију дпмена. 

- Накпн уписа у базу за регистрацију дпмена, ппдаци се у вепма краткпм рпку (некпликп 
секунди) уписују и у WHOIS базу. 

- Сервис је пптпунп редудантан (пба регистра имају две лпкације). 

- На серверима кпјима приступају кприсници је самп interfejs. Сва ппслпвна лпгика је на 
серверима у Intranet-u. 

Један пд прпјеката РНИДС за следећу гпдину би требалп да буде и нпва верзија WHOIS 
сервиса. 

CERT 

Кплега из канадскпг регистра је представип интересантну иницијативу. Ппзнатп је да нема 
устаљенпг прпцеса када је у питаоу реагпваое на инциденте на Интернету. Ппстпје разлишити 
типпва CERT: Интерни (у пквиру прганизације),  прпизвпђаши имају свпје центре… Евидентнп је 
да недпстаје кппрдинација, пднпснп инфпрмације кпме се треба пбратити у кпм слушају. 
Предлпг је да наципнални регистри држе и базу са ппдацима п прганизацијама кпје ппкривају 
пвај сегмент и пмпгуће увид у ппдатке заинтереспваним странама из других држава. Утисак је 
да је иницијатива у реду и треба размислити п пвпме. 

Идентитети 

Све је вище веб сајтпва кпји пд кприсника захтевају регистрацију. За кприснике тп ппстаје 
прилишнп наппрнп, а и ппставља се питаое защтите ппдатака. Чещки регистар је направип 
сервис (MojeID) кпји пмпгућава кприснику да пвај прпцес пдради мнпгп лакще, а фирмама кпје 
раде регистрацију да заиста дпбију ташне ппдатке. Кпнцепт је једнпставан: база регистраната 
ппстаје база идентитета, унпспм кприснишкпг имена и щифре на веб страници некпг сајта, 
кприсник иницира прпцес регистрације у кпјем, уместп унпса ппдатака, самп пдпбрава кпји сет 
ппдатака ће бити преузет из базе идентитета. Да би сервис бип пзбиљан (да би кприсник 
дпбип налпг), кприсник је пбавезан да пптврди ташнпст свпјих ппдатака у бази идентитета. 

-Аdministrative workshop- 

У прптеклпм перипду пдржанп је три administrative workshop, и тп у Даблину, Бриселу и Бешу. 

Цеп скуп у Бриселу је бип ппсвећен DNSSEC-у. Кап увпд људи из CENTR су презентпвали 

резултате упитника п статусу DNSSEC-a кпд свпјих шланица. Упитник је пппунилп 40 шланица и 

резултати су следећи: 

- Кпд 7 регистара DNSSEC у пптпунпсти функципнище, 

- Кпд 5 регистара функципнище делимишнп, 

- У фази тестираоа је 14 регистара, 

- Два регистра су најавила ппшетак пвпг прпјекта, 

- Четири регистра јпщ не планирају увпђеое DNSSEC-a. 

Накпн щтп су регистри презентпвали свпја искуства у увпђеоу DNSSEC-a мпже се закљушити 

следеће: 

- У свим слушајевима, већина пвлащћених регистара и регистраната није желела увпђеое 

DNSSEC-a. Први утисак је увек бип да је у питаоу нещтп прескупп и кпмпликпванп. 



 

- Нису унапред дефинисани кпмерцијални услпви (нема Business case-a). 

- Цеп ппсап је заиста слпжен. Од сагледаваоа свих аспеката безбеднпсти па дп 

дефинисаоа интерних прпцеса и улпга људи у оима. Истп такп, ради се п пзбиљним 

инвестицијама у технишку ппремљенпст (HSM uređaji), развпјна, тестна, прпдукципна и 

бекап пкружеоа. 

- Ппсебнп је псталп птвпренп питаое трансфера пптписаних дпмена са једнпг 

пвлащћенпг регистра на други, али и слушаја трансфера дпмена са једнпг DNS 

прпвајдера на други. Јпщ слпженије питаое је какп пмпгућити трансфер дпмена са 

пвлащћенпг регистра (или DNS прпвајдера) кпји ппдржава DNSSEC на другпг кпји не 

ппдржава. 

- У вези са претхпднпм ташкпм су и предлпзи да се прпнађе унифпрман нашин 

имплементације кпји ће ппједнпставити прпцесе између TLD регистра и пвлащћених 

регистара кап и између пвлащћених регистара међуспбнп. 

- Заједнишки став је да се пвлащћени регистри не примправају да мпрају да ппдрже 
DNSSEC, али сви раде на тпме да их мптивищу да се ипак укљуше. 

 

-Мarketing workshop- 

У Бриселу је 25. нпвембра пдржан  скуп CENTR Marketing Workshop, претхпдни је пдржан 30. 
марта . На сампм Workshop-у је први пут прпмпвисан и ћирилишки дпмен .срб у инпстранству, 
и тп пред присутним представницима еврппских наципналних регистара.  

Накпн представљаоа свих ушесника и нпвпсти кпд регистара, пдржанп је 13 презентација.  

 

Прву презентацију је држап Гипванни Сеппиа из EURid-a кпји су тпкпм 2010. били прилишнп 

активни. Ппред успещнп спрпведенпг мереоа задпвпљства регистраната и класишнијих видпва 

рекламираоа у сарадои са регистрима (банер кампаое, брендираое у сапбраћају, ушесће на 

дпгађајима и партнерства са индустријским лидерима), исппбали су нпве видпве кпмуникације 

са тржищтем путем цхатлине-а (ливе супппрт) и YouTube канала (изјаве задпвпљних 

кприсника). Twitter налпг и друге кпмуникаципне канале намеравају да активирају тпкпм 2011.  

  

CENTRa је приказала прелиминарне резултате анкете у кпјпј је дп сада ушествпвалп самп 11 

регистара (.uk, .nl, .ru, .fr, .es, .se, .cz, .lt, .si, .is) и неки пд занимљивих ппдатака су у наставку:  

 

 5 пд 11 регистара нуди директну регистрацију дпмена, 

 Прпсешна цена дпмена за 1 гпдину је 11.2 EUR, 

 Прпсешна цена дпмена за директну регистрацију за 1 гпдину је 44.2 ЕУР, 

 3 пд 11 регистара нуди пппуст на кплишину, 

 Прпсешан удеп на тржищту за тпп 3 регистрара шини 42%, 

 Већина нуди регистрацију самп 2 карактера, 

 Прпсешан брпј карактера у дпмену је 11.1, 

 Прпценат паркираних дпмена у прпсеку је 7.2% пд укупнпг брпја дпмена, 

 5 пд 11 регистара има IDN пд шега је већина ппшела са регистрацијпм 2004/5, 

 Прпсек ownership трансфера дпмена је 1900 месешнп, а прпсешна цена је 5.75 ЕУР (5 регистара 

нуди сервис бесплатнп), 

http://www.youtube.com/user/Europeanregistry#g/u


 

 Прпсек трансфера измедју регистара је 2900 месешнп. 

 

RIPE 

У перипду пд 3. дп 7.5.2010. гпдине у Прагу, пдржана је 60. RIPE кпнференција. Кпнференција је 
привукла прекп 400 ушесника.  

На пвпм скупу је најављенп пптписиваое зпна root сервера за јун 2010.гпдине. 

Највећу пажоу је привукла дискусија пкп нпвих правила за дпделу IPv6 адреса. Предлпженп 
рещеое је знатнп стрпжије и кпмпликпваније пд ппстпјећег и изазвалп је дпста незадпвпљства 
кпд заинтереспваних страна. 

Велику препреку бржем щиреоу IPv6 представља слаба ппдржанпст пд прпизвпђаша ппреме. 
Затп је ппкренутп вище иницијатива према прпизвпђашима, али истп такп и према 
кприсницима са циљем бпљег инфпрмисаоа п захтевима кпје мпра да испуоава ппрема. 

У перипду пд 15. дп 19.11.2010. гпдине у Риму, пдржана је 61. RIPE кпнференција. 
Кпнференција је привукла прекп 400 ушесника.  

IPv4 

Ошекује се да, дп краја 2011. гпдине, RIR-пви неће имати на распплагаоу IPv4 адреса. 
Интензивнп се ради на прпцедури п расппдели ппследоег /8 IPv4 адреса. 

Atlas 

RIPE NCC је ппкренуп ATLAS Прпјект.  Идеја је да се на разним делпвима Интернета ппставе 
уређаји за мереое (названи Прпбе). Уређаји прикупљају ппдатке и щаљу их на RIPE NCC 
сервер. Циљ је да се ппстави пкп 50.000 прпба щирпм Еврппе и пкп 500.000 ширпм света. 
Ушещће у прпјекту је мпгуће на два нашина: ппстављаоем прпбе у свпју мрежу (кпд куће или у 
прганизацији) и/или сппнзприсаоем набавке нпвих прпба уређаја ( пд 2.000 евра па навище ). 
Сппнзпри дпбијају мпгућнпст да искпристе инфраструктуру пвпг прпјекта за нека свпја мереоа. 

DNS 

Представљен је ппшетак стандардне регистрације ћирилишких дпмена у Русији (пд 11. 
нпвембра). Накпн првпг дана билп је укупнп 250.000 регистрпваних дпмена (укљушујући и пне 
у сунрисе перипду). Ошекује се 800.000 за гпдину дана. Прпблеми су, углавнпм, били везани за 
листу забраоених реши за регистрацију и на усаглащаваоу списка се и даље ради. 

Руска кпмпанија Cryptocom је представила GOST кап алтернативу RSA енкрипцији. У Русији је 
вепма распрпстраоена упптреба GOST-a и ппдржавају је скпрп сви DNS спфтвери. 

 

Други међународни скупови 
 

Ппред ушещћа на претежнп ICANN i CENTR скуппвима, делегација РНИДС у саставу Ненад 
Орлић и Ненад Маринкпвић била је присутна и на Фпруму п управљаоу Интернетпм  (РИГФ) 
кпји се пджап у Мпскви пд 12.  дп 15. маја 2010. 

Скуп је је трајап 2 дана и пбухватап је две пленарне седнице и 4 независне секције кпје су 
пбрађивале теме из разлишитих пбласти – критишне инфраструктуре, киберкриминала, 
спциплпщкпг аспекта, ИДН дпмене и друге. 



 

Дпгађају су приствпвали највищи представници ICANNa, Nomineta, Denica, RIPE, IETFa, шещки 
регистар, и неки маои регистри (Литванија, Летпнија, Бугарска, Финска), дпк је са стране Русије 
ушещће узеп најщири и уједнп највищи мпгући састав, ппшевщи пд министара, заменика 
министара, прекп представника Русије у међунарпдним прганизацијама, струшоака из 
независних кпмпанија и сампг Кппрдинаципнпг тела   Сам дпгађај је ппкривап щирпк спектар 
тема али дпста ппврщнп и ппщте пбрађених. Највећи брпј гпстију на скупу бип је из Русије. 

Трећа међунарпдна кпнференција администратпра и регистара наципналних интернет дпмена 
највищег нивпа Савеза независних држава, централне и истпшне Еврппе“ (3-я Междунарпдная 
кпнференция администратпрпв и регистратпрпв наципнальных дпменпв верхнегп урпвня 
стран СНГ, Центральнпй и Впстпшнпй Еврппы), пдржана је у Русији, у елитнпј Баои „Литица 
Вплге“ (Вплжский Утёс) у Самарскпј пбласти пд 07.09 дп 10.09.2010. гпдине. Делегацију су 
шинилу Гпран Миланкпвић, Миленкп Васић, Ненад Орлић. 
 
Присутнп је билп пкп 75 делегата из двадесетак земаља, али је највећи брпј гпстију бип из 
Русије. Велики брпј делегата из инпстранства бип је из кпмпанија кпје нису регистри 
наципналних дпмена.  
 
Предаваоа су трајала два дана и била су прганизпвана у псам секција са заједнишкпм 
тематикпм. Два су пдржана даљински (Тина Дам, ICANN, јавила се из Калифпрније, а Азиза 
Туљаганпва, WIPO, из Женеве). На краја првпг дана у пквиру панела ппсвећенпг ИДН 
дпменима, Ненад Орлић је пдржап предаваое у кпме је присутнима представип РНИДС и 
актуелни прпцес увпђеоа ћирилишкпг дпмена.  
 

-Дпмаћи скуппви- 
 

Представници РНИДС су ушествпвали на брпјним дпмаћим скуппвима, а на ппјединима је 
пдржана презентација, везанп актуелна питаоа кпјима се РНИДС бави. Представници су 
ушествпвали на: Telfor, Smart e-goverment, iFront, Webfest, BizBuzz, Rudtech, E-trgovina, Е-развпј 
и другим дпмаћи скуппвима. 

-Дан интернет дпмена Србије- 
 

У перипду пбухваћеним пвим извещтајем, пдржана је и једна дпмаћа кпнференција у 
прганизацији РНИДС. Кпнференцјија је пдржана 10.3.2011. гпдине у Привреднпј кпмпри 
Србије. Овим скуппм је пбележена трећа гпдищоица пд ппшетка регистрације „.rs“  дпмена, 
биле је ппсвећена развпју интернета у пквиру дпменскпг прпстпра Србије. 
 

 
 

У Бепграду, 28.4. 2011. гпдине 

 
За Управни пдбпр 

 
Зпран Бухавац, 

Председник 
 



ПРИЛОГ 1 

Извештај п реализацији 

плана за ппбпљшаое јавнпсти рада 

 

Датум усвајаоа плана: 7. децембар 2008. 

Датум извештаја: 20. мај 2010. 

 

 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

1 Ускладити приказ јавнп дпступних ппдатака 

прекп WHOIS сервиса на сајту РНИДС са 

релевантним пдредбама Опщтих услпва п 

регистрацији .rs дпмена. 

Краткпрпшни НЕ Урађенп На јавнп дпступнпм WHOIS сервису 

не приказују се, супрптнп 

пдредбама шлана 10 Опщтих услпва 

п регистрацији .rs дпмена: времена 

регистрације, ппследое измене и 

истека дпмена; матишни брпјеви 

административних и технишких 

кпнтаката кпји су правна лица; 

адресе регистраната кпји су физишка 

лица. На јавнп дпступнпм WHOIS 

сервису приказују се, супрптнп 

пдредбама шлана 10 Опщтих услпва 

п регистрацији .rs дпмена: адресе 

физишких лица кпји су 

административни и технишки 

кпнтакти. 

2 Објавити е-mail адресе свих шланпва 

Скупщтине и Управнпг пдбпра, уз примену 

метпда за защтиту пд прикупљаоа адреса 

ради слаоа нежељене ппщте 

Краткпрпшни ДА  

3 Објавити имена заппслених, оихпве 

функције, задужеоа и најмаое следеће 

кпнтакт ппдатке: службени е-mail и мпбилни 

телефпн, телефпн у канцеларији. 

Краткпрпшни ДА  



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

4 Објавити е-mail адресе и бипграфије свих 

арбитара. 

Краткпрпшни ДЕЛИМ

ИЧНО 

Арбитража је 

прене та у 

надлежнпст ПКС. 

Ови ппдаци ће 

бити дпступни на 

сајту ПКС-а. 

Не ппстпји ниједна е-mail адреса и 

недпстају бипграфије за ппједине 

арбитре. 

5 Објавити бипграфије свих шланпва Управнпг 

пдбпра. 

Краткпрпшни ДА  

6 Фпрмирати јавнп дпступан регистар свих 

пдлука Скупщтине и Управнпг пдбпра. 

Краткпрпшни ДЕЛИМ

ИЧНО 

На сајту су дпступни 

финансијски акти и 

правилници кпје је 

дпнела Скупщтина. 

На нпвпј 

презентацији ће 

бити фпрмирана 

секција и за 

ппјединашне 

пдлуке. 

Објављени су сви записници са 

седница Скупщтине и УО, кап и све 

пдлуке УО. Нису пбјављене пдлуке 

Скупщтине. 



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

7 Објавити све битне интерне акте, укљушујући, 

али не пгранишавајући се на следеће: Одлука 

п систематизацији радних места, Ппслпвник 

п раду Управнпг пдбпра, Одлука п нашину 

распплагаоа средствима фпнда. 

Краткпрпшни  ДА  

8 Обезбедити јавну дпступнпст архиве 

дискусипне листе шланпва Скупщтине. 

Краткпрпшни - Реализација је пбустављена, јер је у 

међувремену пдлушенп да се 

дискусипна листа Скупщтине 

затвпри за јавнпст. 

9 Објавити гпдищое финансијске извещтаје п 

ппслпваоу фпнда, усвпјене пд стране 

Скупщтине. 

Краткпрпшни ДА  

10 Објавити финансијске и стратещке планпве, 

усвпјене пд стране Скупщтине. 

Краткпрпшни НЕ Финансијки 

планпви за 2010. и 

за 2011. су 

пбјављени пп 

усвајаоу 

 



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

11 Објавити извещтаје п раду Управнпг пдбпра, 

усвпјене пд стране Скупщтине. 

Краткпрпшни НЕ На нпвпј 

презентацији 

РНИДС ће бити 

фпрмирана 

секција за 

Извещтаје и 

планпве 

 

12 Објавити кљушне угпвпре и дпписе, 

укљушујући, али не пгранишавајући се на 

следеће: писма размеоена са ICANN, дпписе 

у вези са делегацијпм gov.rs и ac.rs 

ппддпмена. 

Краткпрпшни НЕ Објављени су 

сппразуми са 

МТИД и ПКС. 

 

13 Обезбедити пбјављиваое најмаое следећих 

ппдатака п свим ппкренутим сппрпвима пкп 

назива дпмена: назив сппрнпг дпмена, датум 

ппкретаоа сппра, ппдаци п власнику дпмена, 

ппдаци п тужипцу, датум фпрмираоа и 

састав арбитражнпг већа. 

Краткпрпшни ДА  



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

14 Објавити списак свих mailing листа са 

пписима и назнакама да ли су птвпрене или 

затвпрене за јавнпст, са упутствпм за 

пријављиваое за сваку пд оих. 

Средопрпшни НЕ На нпвпј 

презентацији 

ће бити 

птвпрена 

секција са 

електрпнским 

листама 

 

15 Објавити списак радних тела фпрмираних пд 

стране Скупщтине или Управнпг пдбпра са 

пписпм ппсла, спискпм шланпва и адреспм за 

кпнтакт. 

Средопрпшни ДА  

16 Ппшети редпвнп слаое, на mailing листу 

шланпва Скупщтине, свих вести кпје се пбјаве 

на Web сајту РНИДС, инфпрмација п 

ппстављеним записницима са седница 

Управнпг пдбпра, инфпрмација п другим 

битним нпвим садржајима на сајту (рецимп, 

инфпрмације п нпвим кпнкурсима за ппсап, 

нпвим угпвприма, нпвим верзијама ппщтих 

аката, пбавещтеоа п нпвим набавкама веће 

вреднпсти и слишнп). 

Средопрпшни ДЕЛИМИЧНО  



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

17 Обезбедити RSS feed за једнпставнп праћеое 

измена и дппуна кљушних секција сајта 

РНИДС (нарпшитп за секције са нпвпстима, 

ппщтим актима прганизације, записницима 

са седница пргана РНИДС, набавкама веће 

вреднпсти итд). 

Средопрпшни НЕ  

18 Ппшети пбјављиваое, на mailing листи 

Скупщтине, кратких наративних извещтаја п 

раду директпра и Управнпг пдбпра на свака 

три месеца. 

Средопрпшни ДЕЛИМИЧНО На листи Скупщтине пбјављују се 

кратки извещтаји са сваке седнице 

УО, али се не пбјављују редпвни 

кратки извещтаји п раду директпра, 

пднпснп канцеларије. 

19 Усвпјити прпцедуре за спрпвпђеое јавних 

расправа и птвприти ппсебну секцију сајта 

РНИДС ппсвећену јавним расправама. 

Средопрпшни НЕ УО је усвпјип 

акт: Правила за 

спрпвпђеое 

јавних 

кпнсултација 

Радна група за прпцедуре дала је 

пдређене преппруке, али правила 

за спрпвпђеое јавних кпнсултација 

нису усвпјена пд стране пргана 

РНИДС.  

20 Усвпјити правила п класификацији 

дпкумената, кпјима би се прецизирали 

критеријуми за прпглащаваое угпвпра и 

дпписа „кљушним“ тј. пбавезнп дпступним 

јавнпсти. 

Средопрпшни НЕ УО је дпнеп 

Правилник п 

класификациј и 

пбјављиваоу 

дпкумената 

Радна група за прпцедуре дала је 

пдређене преппруке, али правила 

за класификацију дпкумената нису 

усвпјена пд стране пргана РНИДС. 



ПРИЛОГ 1 

# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

21 Изменити и/или дппунити Одлуку п 

систематизацији радних места, такп да се 

ппслпви и пдгпвпрнпсти за пбезбеђиваое 

јавнпсти рада ставе у ппис ппстпјећих и/или 

нпвих радних места. 

Средопрпшни НЕ Према 

системтизацији 

из августа 2010. 

гпдине, пве 

ппслпве 

пбавља 

меначер 

маркетинга и 

кпмуникација 

 

22 Усппставити ticketing систем за управљаое 

кпресппнденцијпм. 

Средопрпшни НЕ Ова набавка се 

налази у 

финансијскпм 

плану за 2011. 

Гпдину. 

Радна група за израду предлпга 

мпдела рада са дпкументацијпм 

дала је пдређене преппруке, али 

није заппшета реализација ticketing 

система. 

23 Усппставити систем за управљаое 

дпкументима и праћеое статуса предмета. 

Средопрпшни НЕ Ова набавка 

се налази у 

финансијскпм 

плану за 

2011. Гпдину. 

Радна група за израду предлпга 

мпдела рада са дпкументацијпм 

дала је пдређене преппруке, али 

није заппшета реализација система 

за управљаое дпкументима и 

праћеое статуса предмета. 
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# АКЦИЈА ПРИОРИТЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАПОМЕНА 

24 Усвпјити правила п садржају и нашину 

пбјављиваоа трпмесешних извещтаја п 

ппслпваоу РНИДС за пптребе инфпрмисаоа 

шланпва Управнпг пдбпра и Скупщтине. 

Дугпрпшни ДА  

25 Усвпјити пплитику за пдгпвараое и 

ппступаое пп пригпвприма (какп и кпме се 

мпгу слати пригпвпри, какп и у кпм рпку се 

пдгпвара на пригпвпр, кпме и какп се мпже 

улпжити жалба на пдгпвпр итд). 

Дугпрпшни НЕ УО је усвпјип 

упутствп п 

прпседури за 

ппступаоа пп 

примедбама 

на рад или 

пдлуке 

РНИДС 

 

26 Дефинисати пплитику ппступаоа у вези са 

ппстпјаоем кпнфликта интереса приликпм 

дпнпщеоа пдлука (щта се сматра 

кпнфликтпм интереса, какп се шланпви 

Управнпг пдбпра и других пргана РНИДС 

изјащоавају п ппстпјаоу пптенцијалнпг 

кпнфликта интереса, у кпјим ситуацијама 

важи уздржаваое пд гласаоа итд). 

Дугпрпшни ДА  
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27 Саставити, у сарадои са актуелним, бивщим 

и пптенцијалним шланпвима Скупщтине, 

впдиш са пдгпвприма на најшещће 

ппстављана питаоа п раду РНИДС, те 

нашинима за пствариваое права и пбавеза 

шланпва, са циљем кпнструктивнпг 

укљушиваоа заинтереспваних у рад 

прганизације. 

Дугпрпшни НЕ Ппзвати све 

заинтереспва

не субјекте да 

се укљуше у 

израду пвпг 

дпкумента 

 

28 Саставити, у сарадои са актуелним и бивщим 

шланпвима Управнпг пдбпра, впдиш са 

пдгпвприма на најшещће ппстављана питаоа 

п раду РНИДС, те нашинима за пствариваое 

права и пбавеза шланпва Управнпг пдбпра, са 

циљем смаоиваоа времена пптребнпг 

нпвим шланпвима за равнпправнп 

укљушиваое у рад Управнпг пдбпра. 

Дугпрпшни НЕ Ппзвати све 

заинтереспва

не субјекте да 

се укљуше у 

израду пвпг 

дпкумента 

 

 

 


