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I Период од маја до избора новог сазива Управног одбора 

 

У току овог периода испуњени су сви административни услови за пуштање у рад 
ћириличког регистра, те су у том циљу, на седницама од 15. јуна и 26. августа 2011. године, 
утврђене цене регистрације .срб домена. Одређено је да током фазе регистрације за регистранте 
.rs домена и три месеца након истека те фазе цена регистрације износи 1,00 динар. Након истека 
фазе регистрације предвиђене за регистранте .rs домена, односно у периоду слободне 
регистрације, цена .срб домена одређена је цена од 500,00 динара, док је као цена поддомена 
предвиђено да буде 250,00 динара.  

 
На седницама од 20. 5. 2011. и 15. 6 .2011. године донета је одлука о именовању 

другостепене комисије којим је заокружено успостављање механизма за утврђивање повреда 
аката о регистрацији националних домена, који су утврђени Правилником о формирању и раду 
комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији националних домена и раду 
овлашћених регистара. 

 
На седници од 15. јуна 2011. године, извршена је измена и допуна Упутства о процедури за 

поступање по питањима и примедбама на рад или одлуке органа РНИДС-а. Овом изменом додат 
је рок од 14 дана у ком су органи РНИДС-а дужни да одговоре на достављена питања или 
примедбе. Уколико орган коме је постављено питање или достављена примедба није у могућности 
да у предвиђеном року одговори на постављено питање због недостатка неопходних података, има 
дужност да обавести о томе заинтересовано лице, као и о томе у ком року ће доставити одговор. 

 
Поступак делегирања за решавање спорова у вези националних домена у Привредној 

комори Србије, комплетиран је усвајањем листе арбитара на седници од 21. јула 2011. године по 
претходно расписаном јавном позиву. Предлог листе арбитара састављен је по извршеној анализи 
пријава коју су извршили Душан Поповић и Марко Јовановић, председник и потпредседник 
Комисије за решавање спорова поводом регистрације .rs домена, а која је по усвајању достављена 
Привредној комори Србије ради даљег поступања. 

 

Конститутивна седница УО одржана је 28. септембра 2011 године, четири дана након што 

је Конференција суоснивача изабрала чланове УО. Након верификације мандата, изабрани су 

Драгомир Васиљевић за председника УО и Зоран Бухавац за заменика председника УО. У том 

периоду одржана је 21 седница, а донета је 71 одлука, тј. други акт, и размењено је путем 

електронске листе УО 1287 електронских порука.  

На конститутивној седници је покренута иницијатива да се за потребе рада УО обезбеди 

једна канцеларија са рачунаром у којој би чланови УО могли да обављају своје редовне активности 

у својству члана УО, а која је реализована одлуком од 14. октобра 2011. године. 
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II Пуштање у рад ћириличког .срб домена 

 

Отварање регистра и почетак регистрације .срб домена, као један од најзначајнијих 

пројеката у 2011. и 2012. години, реализован је 27. јануара 2012. године када је почела 

регистрација .срб домена, након што су претходно испуњени правно-административни, а потом у 

технички услови.  

 

До почетка регистрације и једну седницу УО након тога, тачка која се односи на .срб 

регистар је била прва тачка дневног реда сваке седнице УО. 

 
Након скоро два месеца од почетка регистрације, 23. марта, када је број регистрованих 

.срб домена премашио 3.000, урађена је анализа која је показала да су 73% домена (2.245) 

регистровале организације, а 27% (826) физичка лица. Истовремено, од укупног броја 

регистраната .срб домена, правна лица чине 69% (1.164), а физичка 31% (535). При томе, 96% 

регистраната су домаће организације и појединци, док 4% чине регистранти из 20 земаља 

(Аустралија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Финска, Француска, Грчка, Холандија, 

Хонгконг, Хрватска, Италија, Кина, Немачка, Норвешка, Русија, Сједињене Америчке Државе, 

Словачка, Швајцарска, Шведска, Велика Британија). 

 

 

Слика 1: структура регистрованих .срб домена 
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Слика 2: структура регистраната .срб домена 

 

 

III Припрема и реализација Плана и програма рада за 2012. 
годину 

 

Међу првим активностима овог сазива УО била је припрема Плана и програма рада за 

2012. годину који је донела Конференција суоснивача на седници 24. децембра 2011. године, а 

касније je измењен на седници од 24. марта 2012. године. 

Као приоритети за 2012. годину одређени су: 

1. Успешно стартовање и регистрација .срб домена; 

2. Стварање услова за повећање броја регистрованих (и обновљених) .rs и .срб домена; 

3. Унапређење софтвера за регистрацију домена; 

4. Припрема за увођење DNSSEC; 

5. Усклађивање опреме и софтвера са IPv6 протоколом Примена IPv6; 

6. Реализација обавеза преузетих потписивањем Споразума о сарадњи са Министарством за 

телекомуникације и информационо друштво. 

 

У циљу реализације наведених приоритета, донете су одређене одлуке или други акти у 

циљу реализације задатог. 

Успешно стартовање и регистрација .срб домена 

 

Ради реализације овог циља донета је Одлука о резервацији ћириличких .срб домена од 

18. новембра 2011. године којом се утврђује листа резервисаних ћириличких .срб домена за 

потребе РНИДС-а која је састављена према листи резервисаних .rs домена за потребе РНИДС-а. 

 

Одлука о почетку регистрације .срб домена за регистранте .rs домена донета је 13. 

децембра 2011. године, а као датум почетка регистрације одређен је 27. јануар 2012. Године, дан 

Светог Саве. Припремне радње за почетак регистрације .срб домена одређене су одлуком од 24. 

јануара 2012. године. 
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Унапређење софтвера за регистрацију домена 

 

У циљу реализације овог приоритета на седници од 24. јануара 2012. године иницирано је 

формирање радне групе за ова питања и дата могућност овлашћеним регистрима да се пријаве за 

учешће у њој.  

На седници од 31. јануара 2012. године формирана је раднa група за питања софтвера за 

регистрацију домена. Задатак ове радне групе је да сагледа постојеће стање, сачини листу 

захтева за измену и допуну постојећег софтвера и до сада нереализованих предлога за измену, 

као и предлога за додавање нових функционалности и/или измена и допуна у софтверу. Радна 

група треба да узме у обзир стање постојећег софтвера, листу функционалности коју ће претходно 

сачинити, пословне потребе РНИДС-а, као и крајње захтеве које би требало испунити, и на крају 

дати своје мишљење и препоруку за дораду постојећег тј. израду или набавку новог софтвера за 

регистрацију домена. 

За координатора радне групе именован је Станиша Јосић; 
За чланове радне групе именовани су: 
- Владимир Алексић, 
- Никола Смоленски, 
- Гордана Стевановић, 
- Душан Панчевац, 
- Бошко Мајданац. 

 

По обављеној консултацији са радном групом УО је на седници од 6. марта. 2012 године 

донео одлуку о набавци пројектне документације за RsReg систем која ће бити дата на увид радној 

групи и допринети реализацији задатка радне групе. 

Припрема за увођење DNSSEC 

 

У погледу увођења DNSSEC-а, припреме су у раној фази. Канцеларија РНИДС је у 

сарадњи са шведским регистром предвидела радионицу која је намењена свима који се баве 

инсталацијом и одржавањем DNS сервера, а која је заказана за 16. и 17. мај у хотелу Москва у 

Београду. 

 

Реализација обавеза преузетих потписивањем Споразума о сарадњи са 

Министарством за телекомуникације и информационо друштво 

 

 

Набавка Firewall система  

 

 

Набавка Firewall заштите налази се у завршној фази. УО је 12. јануара. 2012. године донео, 

у циљу реализације ове набавке, Одлуку о давању сагласности за покретање поступка набавке 

Firewall заштите. На седници од 11. априла 2012. године, дата је сагласност да се Уговор понуди 

најповољнијем понуђачи Com-4t, сходно предлогу Комисије за набавку, а у току је припрема 

финалног уговора о сарадњи са најбоље рангираним понуђачем. 
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Евалуација и унапређење корпоративног управљања у РНИДС-у 

 

 

У циљу унапређења корпоративног управљања донети су следећи акти: 

- Правилник о поступку предлагања и одлучивања у Управном одбору Фондације РНИДС; 

- Правилник о оцењивању рада запослених по основу резултата рада. 

 

Реализована је набавка консултантских услуга од понуђача КПМГ. Задатак консултанта је 

да изврши анализу корпоративног окружења у РНИДС-у и да предложи измене или доношење 

нових аката који су неопходни. 

 

На седници од 31. јануара 2012. године формирана је радна група за Статутарна питања. 

Задатак радне групе је да у сарадњи са канцеларијом и консултантом кога ангажује РНИДС за ово 

питање учествује у изради нацрта Статута и изведених аката који се односе на управљање 

РНИДС-ом уз базирање на принципима корпоративног управљања прилагођеног непрофитним и 

невладиним организацијама. 

 

За координатора радне групе именована је: Наташа Радовић 

За чланове радне групе именовани су: 

- Драгомир Васиљевић, 

- Војислав Родић, 

- Слободан Марковић, 

- Ирена Булат, 

- Данко Јевтовић. 

 

Преглед задатака према Плану и програму рада Управног одбора за 2012. годину 

 

 

 

Приоритети за целу годину Остварено 

Успешно стартовање и регистрација .срб домена Да 

Стварање услова за повећање броја регистрованих (и 

обновљених) .rs и .срб домена 

У току по 

плану 

Унапређење софтвера за регистрацију домена У току по 

плану 

Припрема за увођење DNSSEC У току по 

плану 

Усклађивање опреме и софтвера са IPv6 протоколом Примена 

IPv6 

У току по 

плану 

Реализација обавеза преузетих потписивањем Споразума о 

сарадњи саМинистарством за телекомуникације и информационо 

друштво 

Да 
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Област Задатак за I квартал Оства

рено 

Инфраструктура Мрежни заштитни уређаји (firewall) Да 

Набавка дискова Да 

Софтвер за 

регистрацију 

Анализа потреба Да 

Побољшање постојеће 

функционалности 

Да 

Почетак израде документације за 

постојећи софтвер 

Да 

Маркетинг Успешан почетак .срб домена Да 

ДИДС 2012 Да 

Повећање присуства на друштвеним 

мрежама 

Да 

Међународна сарадња Годишња конференција ЦЕНТР Да 

Конференција ICANN Костарика Одуст

ало се због 

великих 

трошкова 

Људски ресурси и 

сарадња са Министарством 

Израда нове систематизације Да 

Нови систем награђивања запослених Да 

Квартални састанци са суоснивачима Да 

Квартални састанци са ОР Да 

Набавка за сертификацију 

придржавања стандарда корпоративног 

управљања 

Да 

Тестирање доступности DNS сервера Да 
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Слика 3: Структура прихода у 2011. години 
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IV Конференција „ДИДС 2012“ 

 

Трећа годишња конференција ДИДС 2012 одржана је 22. марта 2012. године, у Хотелу 

"Москва" у Београду. Овогодишњи Дан интернет домена Србије окупио је 22 учесника из земље и 

света и преко 200 посетилаца. 

У првом блоку под називом "Ново на Интернету, код нас и у свету", модератор и уводничар 

био је Владимир Радуновић из Дипло фондације. Други блок носио је назив "Ћирилица на 

Интернету, Интернет на ћирилици", а модератор је била Тамара Вученовић. "Успешни пројекти на 

.RS домену" били су тема трећег блока Конференције, који су модерисали Милоје Секулић и Иван 

Ћосић.  

Овогодишњи Дан интернет домена Србије је окупио 22 учесника из земље и света и преко 

200 посетилаца. 

Конферецнија је имала 23 медијска спонзора, а забележено је укупно 79 објава у медијима, 

од чега 39 на Интернету, 9 на ТВ станицама, 5 на радио станицама и 26 у штампаним медијима (16 

текстова и 10 огласа). 

 

 

Слика 4: Број објава у медијима 
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V Скупови у земљи и иностранству 

 

Поступак одређивања делегација уређен је Правилником о упућивању делегација РНИДС-а 

на скупове у земљи и иностранству, којим су укинуте раније важеће Смернице о упућивању 

делегација РНИДС-а и материја домаћих и међународних скупова уређена једним актом. 

У овом периоду је учестовано на више домаћих и међународних скупова, и то: 
 

- ICANN, Сингапур, 19. – 24. јун 2011. године, 
- CENTR Legal and Regulatory Workshop 12 и 13. октобар 2011. Отава, Канада,  

 
- DomainForum, Софија, Бугарска 6. и 7. новембар,  

 
- Чајетина, 30. новембар, „Да буде .СРБ.ИНтернет у библиотеци“,  

 
- GА CENTR, 2 и 3. фебруар 2012. Салцбург, Аустрија,  

 
- CENTR Marketing Workshop 8. и 9. децембар,  

 
- CENTR Legal and Regulatory Workshop 21. фебруар 2012. Левен, Белгија,  

 
- 25 CENTR Аdministrative Workshop, Љубљана 28. фебруар 2012. године,  

 
- CENTR Marketing Workshop, 28. и 29. март, Стокхолм, Шведска. 

 
Скупове у Салцбургу и Левену је обележила, поред редовних активности на скуповима, и 

активност делегација на успостављању сарадње са колегама из других регистара у циљу 
унапређења корпоративног управљања у РНИДС-у. Корисне информације које су прикупљене 
достављене су консултанту из КПМГ ради припреме предлога модела корпоративног управљања у 
РНИДС-у. У сарадњи са CENTR секретаријатом састављена је анкета на тему корпоративног 
управљања у националним регистрима. Анкета је објављена на CENTR сајту са роком за одговоре 
до средине априла. Значајан саветодавни допринос дали су руководиоци правних сектора 
немачког и канадског регистра.  
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VI Остали значајни донети акти 

 

Измене Пословника о раду УО, којима је извршено усклађивање са Статутом РНИДС-а у 

смислу брисања задужења чланова УО за поједине области. 

Формирање радне групе за контролу финансијског пословања, а која је имала задатак да 

изврши контролу, односно преглед целокупне пословне документације, закључених уговора по 

било ком основу и друго, сагледа степен реализованих финансијских обавеза и преостале обавезе 

до краја 2011. године и друго, као и да о свом налазу обавести УО. Као наставак рада на овом 

питању ангажован је ревизор за спровођење ванредне ревизије пословања у 2011. години која се 

односи на усаглашеност спроведених набавки са Правилником о располагању финансијским 

средствима и спровођењу поступка набавки. 

На седници од 30. новембра 2011. године донета је одлука о разрешењу дотадашњег 

директора РНИДС-а. Одлука је донета као резултат више претходних одлука и видних проблема у 

раду. Овој одлуци су претходиле следеће одлуке: Одлука о утврђеној недозвољеној дистрибуцији 

(донета на седници од 9. новембра), Одлука о допуни финансијских извештаја (донета на седници 

од 9. новембра), као и Одлука о усвајању анализе пословања РНИДС-Телефонсервис (донета на 

седници од 30. новембра). Поред овога, УО није био у могућности да усвоји извештај о раду 

директора и финансијски извештај за трећи квартал, а ни финансијски план за 2012. годину. Поред 

тога, поједине радне групе формиране од стране директора нису радиле у складу са тадашњим 

смерницама. Након овога уследила је одлука да се приступи именовању вршиоца дужности 

директора (одлука о именовању ВД директора донета на седници од 30. новембра). 

Донет је Правилник о условима и поступку исплате средстава Фондације којим су уведене 

новине у поступак исплате средстава и уведени протоколи за исллату који захтевају да 

руководиоци сектора потпишу да ли су испуњени услови из делокруга послова за који су 

одговорни. Да би се извршила исплата са рачуна Фондације потребно је да се кумулативно испуне 

одређени услови, и то: захтев за плаћање (фактура, рачун, захтев, итд.), правни основ (уговор, 

одлука лица овлашћеног за заступање, одлука Управног одбора и др.). Потребно је да постоји 

ставка у финансијском плану за текућу годину предвиђена за ту врсту исплата као и 

неискоришћена, тј. расположива средства на тој ставци. Роба или услуга који се плаћају потребно 

је да буду испоручени на време, у квантитету и квалитету и по цени која је дефинисана у правном 

основу за исплату. 

Усвајањем Правилника за формирање радних група фондације укинуте су раније важеће 

смернице за формирање радних група и прецизиран поступак за избор чланова радних група као и 

начин рада радних група. 

Правилник о поступку формирања и начину рада сталних саветодавних радних тела 

РНИДС-а, регулише ово питање које до сада није било уређено ниједним актом. Под појмом 

Сталног саветодавног радног тела подразумева се свака сазвана група лица која у континуитету 

ради на праћењу или обради неке теме oд значаја за РНИДС, а коју је у немогућности да 

самостално обради или прати Управни одбор или Канцеларија. Стална саветодавна радна тела 

могу бити названа као комисије, одбори, тимови и сл. 
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На седници од 27. децембра 2011. године, донет је Правилник о спровођењу поступка 

набавки којим су уведене одређене новине у односу на раније важећи. Неке од тих су што је време 

важења Правилника ограничено на период важења финансијског плана за текућу годину, као и да 

се примена Правилника односи на одређене ставке финансијског плана за текућу годину, а не на 

све набавке како је до сада било регулисано. 

 

У Београду, 9. мај 2012. године 

Председник УО 

 

__________________ 

 Драгомир Васиљевић 


