
Извештај директора о раду Канцеларије РНИДС-а 

за период 01. 04 – 01. 07. 2011. 
 

 

Активности које су обележиле други квартал 2011. 

 

 Најважније активности у току другог квартала текуће године су биле: 

1. Прва редовна годишња седница Скупштине РНИДС-а  

2. Усклађивање општих аката Фонда са важећим Законом о задужбинама и 

фондацијама 

3. Ступање на снагу Правилника о решавању доменских спорова и измештање 

решавања ових спорова у ПКС 

4. Пуштање у рад нове Интернет презентације РНИДС-а 

5. Припреме за низ активности које нас очекују током друге половине године: 

i. Обележавање 5 година од Оснивачке скупштине РНИДС-а 

ii. Набавка тикетинг система 

iii. Припрема софтвера и процедуре рада на увођењу ћириличког домена 

iv. Одржавање интерних и екстерних скупова у Дому ИДС 

v. Унапређење процедуре за имплементацију измена у раду апликације за 

регистрацију домена 

vi. Анализа безбедности рада информационог система РНИДС-а 

vii. Анализа свих аспеката употребе ћириличког домена на Интернету 

viii. Конкурс за Програм подршке пројектима популаризације Интернета 

ix. Радне групе за развој софтвера и ДНС инфраструктуре 

 

Активности из тачке 1 су део стандардних активности, не само Канцеларије, и 

посебна документа објављена на нашој Интернет презентацији садрже све елементе о овој 

седници. Тачке 2 до 4 су обрађене у одговарајућим деловима Извештаја. Активности из 

тачке 5 подразумевају формирање радних група, израду документације за тендере и огласе 

и прве активности по свакој од тих тачака. 

 

Међународне активности: 

 

У овом периоду одржани су скупови CENTR-e посвећени правним питањима, 

маркетингу, развоју, техничким питањима, скупштина, одржан је RIPE скуп у 

Амстердаму, посећена је конференција безбедности у Лондону и ICANN конференција у 

Сингапуру, где је одржана презентација наших правила за регистрацију ћириличких 

домена. Презентацију је припремио Воја Родић, а превео на енглески, прилагодио и 

презентовао Слоба Марковић. РНИДС је био један од спонзора европске конференције 

посвећене управљању Интернетом, EuroDIG 2011, одржане у Београду 30. и 31. маја. 

Посетили смо конференцију РИГФ одржану у Москви 12. маја, где смо искористили 

прилику и договорили долазак у Београд екипе за организацију регионалне конференције 

ради обиласка локација и избора места конференције. Четврта регионална конференција 

регистара и овлашћених регистара биће одржана у Новом Саду, у хотелу "Парк", од 14. до 

16. септембра и то је добра прилика да РНИДС активније учествује у свим најављеним 

темама. 

 

Домаће активности: 

 

У јуну је одржан први јавни скуп у Дому интернет домена Србије посвећен 

промоцији новог Правилника за решавање доменских спорова. Учествовали смо на скупу 

Друштва за информатику одржаном у оквиру Сајма технике, где је Воја Родић 



презентовао ћирилички домен и правила за његову регистрацију. Учествовали смо на 

скупу "Алати модерног пословања" намењеног малим и средњим предузећима у фази 

почетка пословања и развоја продаје. 

 

 

Активности из области правних послова у другом кварталу 2011. 
 

У складу са консултацијама обављеним са АПР-ом, састављен је нацрт Статута који је 

усклађен са Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2010). 

Скупштина РНИДС-а је на седници одржаној 28. 5. 2011. усвојила Статут са одређеним 

изменама које су доставили чланови Скупштине. Након истека рокова за достављање 

примедби на Записник са седнице Скупштине, Статут је са пратећим документима предат 

АПР-у. 

 

Након што је 18. 4. 2011. УО ПКС-а усвојио Правилник о поступку за решавање 

спорова поводом регистрације .rs домена, објављен је позив за пријаву арбитара на листу 

Комисије за решавање спорова поводом регистрације rs домена. Конкурс је затворен 20. 6. 

2011. године, а Канцеларија ће у сарадњи са председником и замеником председника 

Комисије извршити анализу пријава и предложити УО РНИДС-а списак кандидата који 

испуњавају услове. Извршена је делегација предмета у вези домена hyatt.rs са РНИДС-а на 

ПКС. Након што је завршен предмет у вези домена volvo.rs и volvo.co.rs не постоји више 

ни један предмет у надлежности РНИДС-а. Пред Комисијом при ПКС, тренутно су три 

предмета у току, и то: 

- hyatt.rs 

- akrapovic.rs 

- pirelli.rs 

- pirelli.in.rs 

- pirelli.co.rs 

Информација о предметима у току може се наћи на сајту РНИДС-а.  

 

У просторијама РНИДС-а 14. 6. 2011. одржан је скуп под називом „Чији је мој 

интернет домен?“, који је био посвећен промовисању Правилника о поступку за решавање 

спорова поводом регистрације .rs домена са посебним освртом на разлике у односу на 

раније важећи Правилник. На скупу су говорили др Душан Поповић и мр Марко 

Јовановић са Правног факултета, а уводну реч су дали Владимир Ђелић из ПКС-а и Дејан 

Ђукић.  

 

Поред одржаног скупа, у циљу промовисања и приближавања Правилника стручној 

јавности, написан текст на тему решавања доменских спорова у вези .rs домена који је 

објављен у електронској правној бази "Параграф нет", a објављен је и у јулском броју 

магазина "Бизнис и финансије". 

 

Покренут је поступак набавке услуге осигурања пословног простора и опреме у 

власништву РНИДС-а, у току је анализа пристиглих понуда. Понуде су прибављене од 

осигуравајућих друштава ДДОР Нови Сад, Дунав осигурање и Delta Generali. 

 

Израда докумената везаних за одржавање седнице Скупштине РНИДС-а 28 .5. 2011. 

године, од тога: 

- редакција претходно састављеног нацрта Статута,  

- писање Извештаја о раду УО за претходних годину дана,  

- Извештај о правним пословима за 2010. годину, који је саставни део 

Извештаја директора о раду канцеларије за 2010. годину,  



- редакција Општих услова о регистрацији .срб домена и Правилника о 

почетку рада регистра .срб домена, 

- састављање Записника и донетих одлука са одржане седнице. 

Од текућих послова, у овом периоду, обављани су: припрема материјала за седнице 

УО, састављање Записника са седница и израда донетих одлука и послови које заједнички 

обавља канцеларија, као што су набавке, подшка радним групама, организација скупова, 

итд. 

 

У овом кварталу присусутвано је на три међународна скупа: 

- CENTR legal workshop, који је одржан 26. маја у Прагу, 

- EuroDIG, одржан 30. и 31. маја у Београду, 

- ICANN конференција које је одржана у Сингапуру од 17. до 25. јуна, 

трошкове смештаја, дневница и путовања на ову конференцију сносио је 

ICANN. 

 

 

Активности из области ИКТ послова у другом кварталу 2011. 
 

1. Направљена нова верзија (в1.4) апликације и веб сервиса за регистрацију 

домена (РсРег). Нова верзија садржи следеће измене: шифарник држава (држава се 

бира из списка уместо да се уноси), ЈМБГ је обавезан података за физичка лица IP 

адреса DNS сервера није обавезан податак, Извештај о трансакцијама за текући 

месец, извештај о треутном броју регистрованих домена, провера слободних 

домена и пакета. Апликација је пуштена у тестирање. С обзиром да УО није донео 

одлуку о пуштању у рад ове верзије, апликација је повучена са тестирања. 

 

2. Са УЗЗПРО-ом је договорено да се у WHOIS базу РНИДСа додају и gov.rs 

домени. Дефинисани су сви технички елементи решења.  

 

3. Покренута је Facebook игрица Domain Star. РНИДС је у сарадњи са аустријским 

(NIC.AT), француским (AFNIC), немачким (DENIC), пољским (NASK), финским 

(FICORA), словеначким (ARNES) и црногорским (DOMEN) националним регистром 

завршио Facebook игрицу на тему интернет домена. 

 

4. Креиране DNS зонске табеле за ћириличке домене. У сврху промоције, 

регистрована су два ћириличка домена рнидс.срб и дидс.срб. Уговорена услуга 

секундарних DNS сервера са два провајдера (ISC и PCH) за ћириличке домене која 

укључује и anycast сервере. 

 

5. Са ЈУБМЕС банком дефинисано решење за аутоматску евиденцију авансних 

уплата. Свака приспела авансна уплата за регистрацију домена, аутоматски се 

евидентира у бази РсРег апликације. На тај начин, средства постају расположива 

ОР-у одмах након уплате, чак и ван радног времена Канцеларије РНИДС-а. 

 

6. Одржан састанак са ОР-овима. На састанку су представљени предлози Радне 

групе за софтвер који се односе на унапређење апликације за регистрацију домена 

(РсРег), као и пратећих софтвера и документације. Предлози се односе на измену 

процеса трансфера домена између ОР-ова, увођење шифарника држава, проверу 

расположивости домена и пакета са освртом на последице увођења пакетске 

продаје, потребу унапређења документације и упутсва за инсталацију и 

конфигурацију РсРег апликације. Извештај Радне групе, заједно са записником са 

састанка са ОР-овима достављен је УО на разматрање. 



 

7. Договорена ревизија безбедности информационог система РНИДС-а. 
Канцеларија је ангажовала сертификованог стручњака да изврши ревизију 

безбедности информационог система РНИДС-а и дефинише препоруке за 

отклањање уочених недостатака. То би уједно била и припрема за сертификацију 

информационог система и процеса РНИДС-а. 

 

8. Пуштен је у рад нови веб сајт РНИДС-а. Нова званична интернет презентација 

реализована је у  сарадњи са фирмом "Мрежни системи" и пуштена је у рад 11. 

маја. Осим новог садржаја и новог дизајна, сајт је обогаћен и новим 

функционалностима. Омогућено је једноставно објављивање мултимедијалног 

садржаја, а уведен је и RSS feed. 

 

Активности из области развоја нових функција у другом кварталу 2011. 
 

Две најважније активности у овој области су биле присуство CENTR скупу 

посвећеном истраживању и развоју и рад на припреми почетка регистрације ћириличког 

домена  

 

1. У Прагу је од 22. до 24. маја одржан скуп посвећен развоју, односно ширењу 

делатности регистара националних домена 

 

Из свих размишљања и разговора о томе којим би пословима национални регистри 

могли да се баве поред основног посла, можемо издвојити три групе послова о којима се 

дискутовало: 

- Оцена и поеђење алата који служе за мерење и проверу 

- Дигитални идентитети 

- Дигитални сертификати  

 

 

За РНИДС би, имајући у виду структуру и профил организације, могло бити 

интересантно и вредно разматрањапроширење са две нове делатности: 

- Дигитални сертификати 

- Дигитални идентитети 

 

И активности на анализи и евентуалном проширењу делатности у овом правцу треба 

уврстити у развојни план за наредних 5 година. 

 

Према информацијама које смо добили на скупу неки од националних регистара имају 

позитивна искуства у развоју сличних послова, а за нашу територију интересантнија је 

област развоја дигиталног идентитета пошто већ постоји неколико организација које 

издају дигиталне сертификате. 

 

2. У јуну је Радна група за софтвер почела рад на изради оперативне процедуре за 

почетак регистрације .срб домена и почетком јула ће први прелог Радне групе бити 

пуштен на листу овлашћених регистара ради усаглашавања ставова. 

 

Радна група је за иницијални предлог разматрала предлог канцеларије и усвојене 

правилнике на скупштини одржаној 28. маја 2011. Предлог редоследа корака до 

тренутка слободне регистрације је следећи: 

- Израда иницијалног предлога процедуре  



- Упућивање предлога процедуре на ОР листу ради консултације са њима 

- Дискусија на листи у трајању од најмање једне радне недеље 

- Имплементација захтева са ОР листе после њиховог разматрања унутар Радне 

групе 

- Овако дорађени предлог процедуре служи као основа за израду захтева за допуну 

функционалности софтвера за регистрацију домена и добијање понуде  

- Предлог са добијеном понудом се доставља Управном одбору у складу са 

прописаном процедуром за доношење одлуке о увођењу нових функционалности  

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20Upravnog%20Odbora/Odluke%

20UO/odluka2010-74-6.pdf 

 

  Активности из области маркетинга у другом кварталу 2011. 
 

Место маркетинг менаџера је остало непопуњено и у овом кварталу. Први разлог је 

чињеница да је доста активности по дефиницији било везано за спољне сараднике у 

маркетингу, док је други разлог сагледавање свих послова маркетинга који су сада 

проширени и јавним и интерним догађајима у сали РНИДС-а, већим обимом активности 

на интернет маркетингу и размишља се о томе да ли ће маркетинг и даље остати на једној 

особи или ћемо примити двоје запослених, што онда утиче на профил будућег маркетинг 

и ПР менаџера. 

 

У току маја је пуштена нова Интернет презентација и настављен је рад на њеном 

дотеривању у функционалном, дизајнерском и садржајном погледу.Такође је појачана 

активност на друштвеним мрежама где се редовно преносе вести и промовишу активности 

РНИДС-а. 

 

Најважнија активност је била припрема Програма подршке пројектима 

популаризације Интернета (4ПИ). Ове године је новина да постоји једна комисија и да за 

средства могу да конкуришу и физичка лица. Комисија има три члана изван РНИДС-а, 

једног члана УО и једног члана Скупштине. Конкурс је објављен 1. јула 2011. 

 

Веома важан моменат за интерни маркетинг је отварање Дома интернет домена 

Србије за чешће скупове овлашћених регистара и чланова Конференције суоснивача. 

Формиран је Програмски тим од пет чланова који је задужен да припрема теме од 

интереса за скупове, и да сва дешавања координира. Летњи период ће послужити за 

уходавање, док би на јесен требало да динамика скупова буде чешћа. Од интерних 

скупова планирано је пред ванредне скупштине одржавање једног скупа, а пред редовне 

скупштине два интерна скупа посвећена дискусији о дневном реду. Такође се очекује и 

скуп посвећен дискусији о начину почетка регистрације ћириличког домена , презехтација 

софтвера и обука за рад 

 

Изашао је редовни квартални, седми број "РНИДС вести". 

 

 

 

 

 

Финансије 

 

Већих промена на овом плану није било. Вршене су мање повремене набавке, 

трошкови маркетинга ће бити концентрисани у другој половини године, тако да је 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20Upravnog%20Odbora/Odluke%20UO/odluka2010-74-6.pdf
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20Upravnog%20Odbora/Odluke%20UO/odluka2010-74-6.pdf


остварена добит изнад планиране. Приходи су у апсолутном износу већи од прошле 

године, али је проценат оствареног прихода у односу на планирани резултат на крају 

године за 3% мањи. Разлог за то лежи пре свега у чињеници да су финансијски приходи 

мањи и да је раст броја регистрованих домена у другом кварталу нешто лошији.  

 

Стање новчаних средстава на дан 30. 6. 2011: 

 Динари по виђењу 7.914.272,42 дин 

 Динари орочено на 30 дана 7.500.000,00 дин 

 Девизе по виђењу 11.844,33 € 

 Девизе орочено на 6 месеци 110.000,00 € 

 Хартије од вредности 41.751,00 € са роком доспећа 2014. и 2016. 

 

Чим будемо регистровали фонд у АПР-у, отворићемо текући рачун код ЈУБМЕС 

банке и обезбедити аутоматско евидентирање уплата на том рачуну у апликацију за 

регистрацију домена.  

 

Набавке 

 

У овом кварталу је извршена само набавка ормана и комода за смештај архиве, 

радног материјала, маркетиншког материјала итд. Испоруку су извршили добављачи који 

су радили и столове за салу ради унификације материјала. Вредност набавке је била близу 

280.000 дин. 

 

Резултати регистрације домена 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Чланство 

 

У овом периоду, пре усвајања новог Статута, из чланства су иступили "Gess", РЗИ и 

"Белит", док је члан Скупштине, односно Конфренције суоснивача, постао "Рео", тако да 

тренутно имамо 55 суоснивача. 

 

 

Активности у трећем кварталу 

 

У трећем кварталу се планирају следеће активности: 

- Расподела средстава на Конкурсу за Програм подршке пројектима популаризације 

Интернета 

- Избор и набавка тикетинг система 

- Учешће на 4. конференцији националних регистара и овлашћених регистара ЗНД, 

Централне и Источне Европе у Новом Саду 

- Обележавање пет година од оснивања РНИДС-а 

- Одржавање већег броја интерних и екстерних скупова у Дому ИДС 

- Провера безбедности информационог система РНИДС-а 

- Тестирање свих аспеката употреба ћириличког домена на Интернету 

- Дефинисање поступка регистрације ћириличког домена и припрема нове 

софтверске верзије до фазе тестирања 

- Припреме за CENTR Administartive workshop у Београду 23. 11. 2011. 

- Припреме за ванредну и редовну седницу Конференције суоснивача 

- Пререгистрација РНИДС-а у АПР-у 

- Припрема и реализација кампање за популаризацију .rs домена и заштиту брендова 

- Припрема и реализација кампање за промоцију ћириличког домена 

- Припрема Српског интернет портала www.rs 

 


