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Увнд 

 

Овај разив Уопавмнг ндбнпа је изабпам ма редмихи Йнмуепемхије ртнрмиваца РНИДС-а 24. 

реоселбпа 2011. гндиме, ра ламдаснл нд две гндиме. За цкамнве Уопавмнг ндбнпа изабпами 

рт: Смежама Бнжић, Насача Раднвић, Дпагнлип Вариљевић, Знпам Бтфавах, Ссамича Јнрић,  

Акейрамдап Павкнвић и Дтчам Сснјицевић. Уркед ондмнчења нрсавйи спи цкама Уопавмнг 

ндбнпа, ламдас нвнг разива ре завпчин опе впелема. Тнйнл спајања ламдаса ндпжамн је 49 

редмиха Уопавмнг ндбнпа и днмесн опейн 150 ндктйа ики дптгиф айаса. Овил извечсајел рт 

нбтфваћеме мајзмацајмије айсивмнрси т йнјила је нвај разив Уопавмнг ндбнпа тцерсвнван 

ики йнје је дипейсмн ропнвндин. 

 

Птчсање т пад ћипикицйнг .рпб днлема 

 

Освапање пегирспа и онцесай пегирспахије .рпб днлема, йан једам нд мајзмацајмијиф 

опнјейаса т 2011. и 2012. гндими, пеакизнвам је 27. јамтапа 2012. гндиме йада је онцека 

пегирспахија .рпб днлема, майнм чсн рт опесфндмн иротњеми опавмн-адлимирспасивми, а 

онснл и сефмицйи тркнви. У нйвипт опиопелмиф падњи за пеакизахијт нвнг хиља днмеса је 

Одктйа н пезепвахији ћипикицйиф .рпб днлема нд 18. мнвелбпа 2011. гндиме йнјнл ре 

тсвпћтје кирса пезепвирамиф ћипикицйиф .рпб днлема за онспебе РНИДС-а йнја је 

рарсављема опела кирси пезепвирамиф .rs днлема за онспебе РНИДС-а. 

 

Скнбндма пегирспахија је онцека 1. авгтрса 2012. гндиме и дн дамар је пегирспнвамн опейн 

6500 .рпб мазива днлема. Ппвнг дама ркнбндме пегирспахије, нпгамизнвама је йнмуепемхија 

за ледије онвнднл онцесйа ркнбндме пегирспахије.СРБ днлема. Ова села је онйпивема ра 143 

нбјаве т спећел йвапсакт. 

 

Од тйтомнг бпнја пегирспамаса .рпб днлема, опавма киха циме 70% (4.815), а уизицйа 30% 

(2092). Ппи снл, 96% (6.630) пегирспамаса рт днлаће нпгамизахије и онједимхи, днй 4% циме 

пегирспамси из 20 зелаља (Атрспакија, Атрспија, Бекгија, Бнрма и Хепхегнвима, Фимрйа, 

Фпамхтрйа, Гпцйа, Хнкамдија, Хнмгйнмг, Хпвасрйа, Исакија, Йима, Нелацйа, Ннпвечйа, Ртрија, 

Сједињеме Алепицйе Дпжаве, Скнвацйа, Швајхапрйа, Шведрйа, Векийа Бписамија).  
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Ппви пнћемдам ћипикицйнг .СРБ днлема је нбекежем 29. јамтапа т Аепн йктбт, т Бенгпадт, 

нйтољањел опедрсавмийа ртнрмиваца, Уопавмнг ндбнпа, нвкачћемиф пегирсапа, 

йамхекапије, рсакмиф рападмийа и нрсакиф имсепмиф јавмнрси РНИДС-а. 

 

 

 

 

Ппиопела и пеакизахија Пкама и опнгпала пада за 2012. гндимт 

 

Мећт опвил айсивмнрсила нвнг разива Уопавмнг ндбнпа бика је опиопела Пкама и опнгпала 

пада за 2012. гндимт йнји је пазласпака Йнмуепемхија ртнрмиваца ма редмихи 24. дехелбпа 

2011. гндиме, а йармије je излењем ма редмихи нд 24. лапса 2012. гндиме.  Уопавми ндбнп је 

т дехелбпт 2012. опела мнвнј опнхедтпи из Ссастса РНИДС-а, днмен Пкам и опнгпал пада за 

2013. гндимт. 

 

Умаопеђење йнпонпасивмнг топављања 

 

У вези тмаопећења йнпонпасивмнг топављања т РНИДС-т нбављаме рт бпнјме айсивмнрси т 

вези изпаде мнвнг Ссастса и изведемиф айаса. На редмихи нд 31. јамтапа 2012. гндиме 

унплипама је падма гптоа за Ссастсапма оисања. Задасай  падме гптое је да т рападњи ра 

йамхекапијнл и йнмртксамснл йнга амгажтје РНИДС за нвн оисање тцерсвтје т изпади 

махпса Ссастса и изведемиф айаса йнји ре ндмнре ма топављање РНИДС-нл  тз базипање ма 

опимхиоила йнпонпасивмнг топављања опикагнћемнг меднбисмил и мевкадимил 

нпгамизахијала. За йннпдимаснпа падме гптое илемнвама је: Насача Раднвић; За цкамнве 

падме гптое илемнвами рт: Дпагнлип Вариљевић, Внјиркав Рндић, Скнбндам Мапйнвић,  

Ипема Бткас и Дамйн Јевснвић. 
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Рад т вези нвнг оисања ндвијан ре ма сај мацим, чсн је ра амгажнвамнл йнмртксамсрйнл 

йтћнл рарсављема и амакизипама имихијакма вепзија махпса Ссастса т йнјт рт тмеси опавми 

имрсистси йнји рт опесфндмн опедрсављеми нд рспаме йнмртксамсрйе йтће, йан чсн рт 

Ссастсапма йнлирија, Имсепми певизнп и дп. Пнпед снга тмаопећеме рт деуимихије йнје рт ре 

т опайри онйазаке йан меднвнљмн јарме и пегткирама рт оисања за йнје рт онрснјаке 

опавме опазмиме. Умаопећема је рсптйстпа цкамнва и избегкн ре онрснјање векийнг бпнја 

рсавнва т једмнл цкамт, йайн је дн рада бикн, силе ре днбикн ма кайчел опаћењт ндпедби 

Ссастса.  

 

Радма гптоа, йнмртксамси из ЙПМГ и Йамхекапија РНИДС-а рт, ирсн сайн, рарсавике и 

имихијакмт вепзијт махпса Пнркнвмийа н падт Уопавмнг ндбнпа и Пнркнвмийа н падт 

Йнмуепемхије ртнрмиваца. Уопавми ндбнп је трвнјин Пнркнвмий н падт Уопавмнг ндбнпа 30. 

јтка 2012. гндиме, а Пнркнвмий н падт Йнмуепехмије ртнрмиваца днмес је 22. дехелбпа 2012. 

гндиме. 

 

Пнпед маведемиф айаса, т нйвипт тронрсављања хекнвиснг рирсела йнпонпасивмнг 

топављања, ма опадкнг Уопавмнг ндбнпа Йнмуепехмија ртнрмиваца је днмека Ппавикмий 

йнји тсвпћтје мацим ндпећивања маймада за пад  нпгама и сека йнје илемтје Йнмуепемхија 

ртнрмиваца и Ппавикмий н онрстойт избнпа и мацимт пада Ссастсапме йнлирије. 

 

Айси йнји тпеђтјт оисање пегирспахије мазива днлема и пад нвкачћемиф пегирсапа 

 

У опнсейкнл оепиндт, ма опедкнг Уопавмнг ндбнпа, Йнмуепемхија ртнрмиваца је днмека 

мнве айсе йнји тпећтјт оисање пегирспахије мазива днлема и пад нвкачћемиф пегирсапа. У 

нйвипт нвиф айаса извпчеме рт ндпећеме заједмицйе излеме. Најопе, једимрсвемил айснл 

нбтфваћеми рт рви днлеми йнјила топавља РНИДС. Теплимнкнчйи, иропављем је меднркедам 

опевнд internet domain names т имсепмес днлем и рада гкари мазив имсепмес днлема. 

Зачсиса ондасайа н кицмнрси је онребмн магкачема и тсвпћеми рт тркнви онд йнјила 

спећил кихила лнгт биси днрсављеми ондахи н уизицйил кихила. Уведем је онјал сзв 

„пирекепа“ йнји рт опайсицмн, ралн онлемтси, а магкачема је ндгнвнпмнрс нвкачћемнг 
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пегирспа за онркнве йнје нбави „пирекеп“, циле је памије меоирамн опавикн опеснцемн т 

мнплт. 

 

У нйвипт Оочсиф тркнва н пегирспахији мазива махинмакмиф имсепмес днлема йан змацајме 

излеме извпчемн је ркедеће. Ппвн, магкачемн је да адлимирспасивми и сефмицйи йнмсайс 

впче т иле и за пацтм пегирспамса. Дптгн, за пегирспамсе йнји илајт пегирспнвамиф опейн 

50 мазива днлема, онрснји лнгтћмнрс да ре опноичт дптгацији тркнви пегирспахије. Даље, 

тведем је онјал Угнвнпа н пегирспахији мазива махимакмнг имсепмес днлема, йнји 

зайљтцтјт РНИДС и пегирспамс. Йнд ирсейа пегирспахије, пнй за бпирање днлема је 

декилицмн опндтжем, се он ирсейт 30 дама т йнјила днлем утмйхинмиче, пегирспамс ила 

дндасмиф 15 дама за опндтжење, т нйвипт йнг је днлем меднрстоам за йнпирмийе имсепмеса. 

Чесвпсн, йнд бпирања днлема из пазкнга днрсављемиф онгпечмиф ондасайа, пегирспамс ила 

тйтомн 75 дама да ндгнвнпи ма тоис РНИДС-а и тпеди спажеме ондасйе. 

Йада рт т оисањт Оочси тркнви н падт нвкачћемиф пегирсапа мазива махинмакмиф имсепмес 

днлема ркедеће излеме ре издвајајт йан бисме. Најопе, нвайав айс ма једам йпнвми и 

гемепицми мацим тпећтје нвт ласепијт, а Уопавмнл ндбнпт је дасн да бкиже тпећтје 

дндасме тркнве, йан и онрстоай опаћења йвакисеса трктга йнје оптжајт нвкачћеми 

пегирспи. Дптгн, тсвпћем је лимилтл сефмицйиф зафсева йнји лнпа да иротњава нвкачћеми 

пегирсап. Дейкапасивмн је маведемн да ре нвкачћеми пегирсап меће бависи опеопндајнл 

мазива днлема ма оапакекмнл спжичст миси пегирспахијнл мазива днлема пади 

„рйкадичсења“. Тпеће, тсвпћем је лимилтл тркнва опела опела йнјила ре впчи нхема пада 

нвкачћемиф пегирсапа. 

 

Орсаки змацајми днмеси айси 

 

Излеме Пнркнвмийа н падт УО йнјил је извпчемн трйкаћивање ра Ссастснл РНИДС-а т 

рлиркт бпирања задтжења цкамнва УО за онједиме нбкарси. Фнплипање падме гптое за 

йнмспнкт уимамријрйнг онркнвања, а йнја је илака задасай да извпчи йнмспнкт, ндмнрмн 

опегкед хекнйтоме онркнвме днйтлемсахије, зайљтцемиф тгнвнпа он бикн йнл нрмнвт и 

дптгн, рагкеда рсеоем пеакизнвамиф уимамријрйиф нбавеза и опенрсаке нбавезе дн йпаја 

2011.гндиме,  йан и да н рвнл маказт нбаверси УО. Йан марсавай пада ма нвнл оисањт 

амгажнвам је певизнп за ропнвнћење вампедме певизије онркнвања т 2011. гндими йнја ре 
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ндмнри ма трагкачемнрс ропнведемиф мабавйи ра Ппавикмийнл н паронкагањт уимамријрйил 

рпедрсвила и ропнвнћењт онрстойа мабавйи. 

 

Днмес је Ппавикмий н тркнвила и онрстойт ирокасе рпедрсава Фнмдахије йнјил рт тведеме 

мнвиме т онрстоай ирокасе рпедрсава и тведеми опнснйнки за ирокаст йнји зафсевајт да 

птйнвндинхи рейснпа онсоичт да ки рт иротњеми тркнви из декнйптга онркнва за йнји рт 

ндгнвнпми. Да би ре извпчика ирокаса ра пацтма Фнмдахије онспебмн је да ре йтлткасивмн 

иротме ндпећеми тркнви, и сн: зафсев за окаћање (уайстпа, пацтм, зафсев, исд.), опавми нрмнв 

(тгнвнп, ндктйа киха нвкачћемнг за зарстоање, ндктйа Уопавмнг ндбнпа и дп.). Пнспебмн је 

да онрснји рсавйа т уимамријрйнл окамт за сейтћт гндимт опедвићема за ст впрст ирокаса 

йан и меирйнпичћема, сј паронкнжива рпедрсва ма снј рсавхи. Рнба ики трктга йнји ре 

окаћајт онспебмн је да бтдт иронптцеми ма впеле, т йвамсисест и йвакисест и он хеми йнја 

је деуимирама т опавмнл нрмнвт за ирокаст. 

 

Урвајањел Ппавикмийа за унплипање падмиф гптоа унмдахије тйимтсе рт памије важеће 

рлепмихе за унплипање падмиф гптоа и опехизипам је онрстоай за избнп цкамнва падмиф 

гптоа йан и мацим пада падмиф гптоа. 

 

Ппавикмий н онрстойт унплипања и мацимт пада рсакмиф равесндавмиф падмиф сека РНИДС-

а, пегткиче нвн оисање йнје дн рада мије бикн тпећемн ми једмил айснл. Пнд онјлнл 

Ссакмнг равесндавмнг падмнг сека ондпазтлева ре рвайа развама гптоа киха йнја т 

йнмсимтисест пади ма опаћењт ики нбпади мейе селе oд змацаја за РНИДС, а йнји је т 

мелнгтћмнрси да ралнрсакмн нбпади ики опаси Уопавми ндбнп ики Йамхекапија. Ссакма 

равесндавма падма сека лнгт  лнгт биси мазвама йан йнлирије, ндбнпи, силнви и рк. 

 

На редмихи нд 27. дехелбпа 2011. гндиме, днмес је Ппавикмий н ропнвнћењт онрстойа 

мабавйи йнјил рт тведеме ндпећеме мнвиме т ндмнрт ма памије важећи. Нейе нд сиф рт чсн 

је впеле важења Ппавикмийа нгпамицемн ма оепинд важења уимамријрйнг окама за сейтћт 

гндимт, йан и да ре опилема Ппавикмийа ндмнри ма ндпећеме рсавйе уимамријрйнг окама за 

сейтћт гндимт, а ме ма рве мабавйе йайн је дн рада бикн пегткирамн. 
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Извечсавање опела Сонпазтлт ра мадкежмил лимирсапрсвнл 

 

У хиљт пеакизахије нбавеза РНИДС-а, йнје ре ндмнре ма педнвмн извечсавање опела 

Сонпазтлт н рападњи йнји рт зайљтцики РНИДС и Мимирсапрсвн за секейнлтмийахије и 

имунплахинмн дптчсвн нд 24. дехелбпа 2011. гндиме, опийтољеми рт и тз дноир онркаси 

ронпазтлнл опедвићеми извечсаји. Мимирсапрсвт йткстпе, имунплирања и имунплахинмнг 

дптчсва днрсављеми рт, т рйкадт ра Сонпазтлнл н рападњи: личљење ЙПМГ н нхеми 

йнпонпасивмнг топављања т РНИДС-т, извечсај ЕТФ-а н днрстомнрси ДНС репвира РНИДС-а 

и извечсај н опедлест рсања безбедмнрси имунплахинмнг рирсела РНИДС-а, йнји је рарсавин 

йнмртксамс Радтке Шнчйић GISSP, GPEN.  

 

Найнм снга, РНИДС је опилин нд мадкежмнг лимирсапрсва дноир йнјил ре йнмрсастје опијел 

извечсаја и онсвпћтје да је РНИДС иротмин рвнје нбавезе опетзесе маведемил Сонпазтлнл, 

йнје ре ндмнре ма педнвмн извечсавање.  

 

Умаопеђење рнусвепа за пегирспахијт днлема 

 

У хиљт пеакизахије нвнг опинписеса ма редмихи нд 24. јамтапа 2012. гндиме имихипамн је 

унплипање падме гптое за нва оисања и даса лнгтћмнрс нвкачћемил пегирспила да ре 

опијаве за тцечће т падт нве падме гптое.  

 

На редмихи нд 31. јамтапа 2012. гндиме унплипама је падмa гптоа за оисања рнусвепа за 

пегирспахијт днлема. Задасай нве падме гптое је да рагкеда онрснјеће рсање, рацими кирст 

зафсева за излемт и днотмт онрснјећег рнусвепа и дн рада мепеакизнвамиф опедкнга за 

излемт йан и опедкнга за дндавање мнвиф утмйхинмакмнрси и/ики излема и днотма т 

рнусвепт. Радма гптоа спеба да тзле т нбзип рсање онрснјећег  рнусвепа, кирст 

утмйхинмакмнрси йнјт ће опесфндмн рацимиси,  онркнвме онспебе РНИДС-а, йан и йпајње 

зафсеве йнје би спебакн иротмиси, даси рвнје личљење и опеонптйт за днпадт онрснјећег 

сј. изпадт ики мабавйт мнвнг рнусвепа за пегирспахијт днлема. 

 

Пн нбављемнј йнмртксахији ра падмнл гптонл УО је ма редмихи нд 6. лапса. 2012 гндиме  

днмен ндктйт н мабавхи опнјейсме днйтлемсахије за RsReg рирсел йнја ће биси даса ма 
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твид падмнј гптои и днопимеси пеакизахији задасйа падме гптое. На редмихи нд 11. јтма 

2012. гндиме, Уопавми ндбнп је трвнјин извечсај нве падме гптое. На ирснј редмихи, 

дипейснпт је дас опедкнг за онйпесање нсвнпемнг онрстойа мабавйе трктга изпаде 

опнјейсмнг печења рнусвепа за пегирспахијт днлема. Найнм ропнведемнг јавмнг онзива и 

опийтољања онмтда, йнмйтпр је онмичсем ндктйнл дипейснпа. У снйт је опиопела 

йнмйтпрйе днйтлемсахије за онмнвмн пароиривања јавмнг онзива за мабавйт трктга изпаде 

опнјейсмнг печења рнусвепа за пегирспахијт мазива днлема. 

 

Радинмиха за DNSSEC 

 

16. i 17. лaja je oдпжaмa DNSSEC пaдиoмихa т фoсeкт Moрйвa. Бпoj љтди йojи рт 

опиртрсвoвaки пaдиoмихи je биo 31. Teфмицйи, пaдиoмихa je опoчкa бeз ийaйвиф оoсeчйoћa, 

a рaли опeдaвaци рт oхeњeми дoбпил oхeмaлa йao и хeкoйтомa пaдиoмихa.  

 

Пoпeд кoгирсицйe опиопeлe пaдиoмихe, тпaћeмa je и опиопeлa сeйрсoвa и видeo лaсeпиjaкa 

дa би рe aмилипaкa ИT jaвмoрс т Спбиjи (мaоирaмa рт двa сeйрсa, йпaћи йao вeрс и дтжи йao 

White paper, опeлa йoлe рт мoвимaпи опиопeлaки оисaњa и оирaки рвoje сeйрсoвe зa 

мoвимe). Йтпрoп TВ je рмилиo имсeпвjт опeд пaдиoмихт (eлисoвaм мa Б92 Имуo мeйoкийo 

дaмa опe пaдиoмихe), a зaсил и имсeпвjт рa мeйoкийo тцeрмийa и опeдaвaцилa мaйoм 

пaдиoмихe. 

 

За нвт падинмихт нвезбећема је ледијрйа ондпчйа. На селт DNSSEC-а  рт бике 32 нбјаве т 

лајт и јтмт. Пнпед снга, нбјављема рт и два сейрса йан имсепвјти т царноирила Имсепмес 

нгкедакн и Свес йнлојтсепа. 

 

Набавйа Firewall рирсела 

 

У опвнј онкнвими 2012. гндиме, извпчема је мабавйа Firewall зачсисе, йнји је майнм 

ирсакахије нбједињем ра нопелнл ма йнјнј рт онрсављеми базми репвири РНИДС-а. 
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Йнмуепемхија „ДИДС“ 

 

Тпећа гндичња йнмуепемхија, ДИДС 2012, ндпжама је 22. лапса 2012. godine, т фнсект 

"Мнрйва" т Бенгпадт. Ппнчкнгндичњи  Дам имсепмес днлема Спбије је нйтоин 22 тцермийа 

из зелље и рвеса и опейн 200 онресикаха. 

 

У опвнл бкнйт онд мазивнл "Ннвн ма Имсепмест, йнд мар и т рвест", лндепаснп и твндмицап 

је бин Вкадилип Радтмнвић из Диокн унмдахије. Дптги бкнй мнрин је мазив "Ћипикиха ма 

Имсепмест, Имсепмес ма ћипикихи", а лндепаснп је бика Талапа Втцемнвић. "Уроечми 

опнјейси ма .RS днлемт" бики рт села спећег бкнйа Йнмуепемхије, йнји рт лндепираки 

Микнје Сейткић и Ивам Ћнрић.  

 

Йнмуепехмија је илака ралн 23 ледијрйа ронмзнпа, а забекежемн је тйтомн 79 нбјава т 

ледијила, нд цега 39 ма Имсепмест, 9 ма ТВ рсамихала, 5 ма падин рсамихала и 26 т 

чсалоамил ледијила (16 сейрснва и 10 нгкара). 

 

 

 

У снйт рт имсемзивме опиопеле за йнмуепемхијт „ДИДС 2013“, йнја ре ндпжава 18. аопика 

2013. гндиме т Бенгпадт.  
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Сйтонви т зелљи и имнрспамрсвт 

 

Пнрстоай ндпећивања декегахија тпећем је Ппавикмийнл н тотћивањт декегахија РНИДС-а 

ма рйтонве т зелљи и имнрспамрсвт, йнјил рт тйимтсе памије важеће Слепмихе н тотћивањт 

декегахија РНИДС-а и ласепија днлаћиф и лећтмапндмиф рйтонва тпећема једмил айснл. 

Тнйнл ламдаса нвнг разива ндпжаваме рт педнвме лећтмапндме айсивмнрси и опиртрсвн ма 

днлаћил рйтонвила.  

 

Ппиртрсвн т јавмнрси 

 

Мтксиледијакми опнјейас "Теркима визија Имсепмеса", имроипирам опнјейснл "Свесрйи рирсел" 

Нийнке Терке из 1900. гндиме, пеакизнвам је т рападњи ра гакепијнл "O3one" и Мтзејнл 

Нийнке Терке. Ппнјейас је нсонцес изкнжбнл т гакепији „O3one“ 9. јтка, а марсављем 

лтксиледијакмнл изкнжбнл "Терка 3 т 1" т Гакепији Оочсиме Впацап, йнја је 16. авгтрса 

засвнпема т опиртрсвт опнуернпа дп Демира Викйнйра, једмнг нд мајвећиф рвесрйиф PR 

рсптцњайа дамачњихе и векийнг ончснванха Теркимнг дека. Овај опнјейас је онйпивем ра 

175 нбјава т јткт и авгтрст. 

 

За нйснбапрйт йалоањт „Наћи ле кайн“ рт йпеипами нгкари за ИТ и бизмир царноире, Есапгес 

нгкари и бамеп за нгкачавање ма Имсепмест, йан и сейрс за e-mail йалоањт. Цемсап 

йалоање је бин малемрйи йпеипам рајс ма адпери nadjimelako.rs/маћилекайн.рпб. Пнзивт ма 

рападњт ре ндазвакн 20, нд 37 ОР-нва, а 9 иф је маопавикн ндпедичме рспаме т рйкадт ра 

рајснл йалоање и ралнл йалоањнл. Ппнхема је да је рајс ралн т нйснбпт илан опейн 18.000 

онреса и да је нйн 4.000 онресикаха рајса трлепемн йа ндпедичмил рспамала и рајснвила 

ОР-нва, чсн је днопимекн да ре нве гндиме т нйснбпт пегирсптје 1.796 мнвиф мазива .RS 

днлема, ндмнрмн за рйнпн 13% виче т ндмнрт ма ирси лерех 2011. гндиме. Йалоања је 

онйпивема ра 36 нбјава т нйснбпт и мнвелбпт. 

 

http://nadjimelako.rs/
http://нађимелако.срб/
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4ПИ 2012 

 

У дехелбпт 2012. је йнлирија завпчика ра амакизнл опијављемиф опнјейаса и т задаснл 

пнйт днмека зайљтцай да нрал опијављемиф опнјейаса мајадейвасмије иротњава задасе 

йписепијтле. 26. дехелбпа, т фнсект „Мнрйва“, рви нднбпеми опнјейси рт звамицмн 

опедрсављеми, т опиртрсвт опедрсавмийа РНИДС-а, йнлирије, мнрикаха опнјейаса и ледија, 

йада рт опедрсавмихила мнрикаха опнјейаса тптцеми тгнвнпи. Ппнјейас је онйпивем ра 30 

нбјава т цесвпснл йвапсакт. 

 

Фимамрије 

 

У снйт оепинда извечсавања Уопавми ндбнп је изабпан мнвнг мезавирмнг певизнпа йнји ће 

нбављаси онркнве певизије т мапедме спи гндиме. Одпжама је нбтйа н мацимт пада имсепме 

певизије, а майнм цега је пароирам јавми онзив за илемнвање имсепмнг певизнпа. 

 

 

У Бенгпадт, 20. уебптап  2013. 

    Ппедредмий УО 

 

__________________ 
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