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Увод 

На основу Одлуке донете 22. марта 2013, Управни одбор Фондације путем кварталног извештаја 
додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно министарство, а путем веб сајта и 
општу јавност. Овај извештај се односи на период од 1. 10. до 31. 12. 2015, и садржи побројане 
све активности Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је другим 
документима, редовним кварталним извештајима директора о раду Канцеларије, који се 
редовно достављају Управном одбору РНИДС-а по истеку сваког квартала. 

У овом периоду одржано је седам седница УО, од чега четири редовне, две електронске и једна 
отворена (јавна). Број одржаних формалних и неформалних радних састанака у овом кварталу 
превазишао је број одржаних седница, у складу са текућим задацима и потребама руковођења 
Фондацијом. 

У овом кварталу 2015. у Конференцију суоснивача примљен је један, а Конференцију је напустио 
такође један суоснивач.  

Софтвер за регистрацију и ИКТ инфраструктура 

Израда софтвера за регистрацију назива интернет домена је завршена у складу са планом 
реализације уговора. У наредном периоду РНИДС ће са произвођачима софтвера радити на 
припреми увођења и додатним тестовима. 

Пре коначног пуштања у рад новог софтвера, овлашћеним регистрима ће за развој, 
имплементацију и тестирање елемената машинског интерфејса (EPP клијентски модули) бити на 
располагању рок од три месеца. 

РНИДС је у овом кварталу набавио и софтвер за тестирање EPP протокола који је наменски 
израђен по захтеву Регистра. Примена овог софтвера се очекује у фази увођења новог система, 
као и касније за континуирано аутоматизовано тестирање система регистрације и за анализу 
евентуалних проблема у раду. 

Почетком квартала, отпочео је, а крајем квартала је завршен, отворени поступак набавке опреме 
за нови софтвер. УО је једногласно усвојио конкурсну документацију и дао одобрење директору 
да спроведе јавни конкурс. 

Решавање спорова у вези назива домена 

Комисија за решавање спорова у вези назива домена је решила један спор, који се односи на 
назив домена ibm.rs. Тужилац у овом спору је био International Business Machines Corporation. 
Комисија је одлучила у корист тужиоца, али је тужени, по завршеном спору, покренуо поступак  
пред надлежним судом, услед чега се извршење одлуке Комисије одлаже до окончања судског 
спора. 

Редовна седница Конференције суоснивача 

Припремљена је седница Конференције суоснивача, а одмах после ње је одржана отворена 
седница УО. На седници Конференције представљени су извештаји интерне ревизије за 2015. и 
екстерне ревизије за 2014. годину, Споразуми о сарадњи који су потписани у периоду од 

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2013_03_22-uo-odluka-149_1.pdf
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претходне (ванредне) седнице Конференције суоснивача у септембру, а припремљен је План и 
програм рада Фондације за 2016. За отворену (јавну) седницу УО су припремљене тачке које се 
тичу Пројекта CERT, новог Пословника о раду Статутарне комисије, а припремљена је 
презентација завршеног софтвера за регистрацију назива домена. План и програм рада РНИДС-
а за наредну годину, који је представљен на овој седници Конференције суоснивача је и усвојен 
без измена на наредној редовној седници УО, а на истој седници је усвојен и Финансијски план за 
2016. 

Израда правилника, процедура, препорука 

У овом кварталу усвојен је нови Правилник о упућивању на скупове, који поједностављује и чини 
ефикаснијом процедуру која је до сада важила у те сврхе. Унапређен је и Правилник о раду, а 
донета је и измена и допуна Правилника о поступку спровођења набавки, која се односи на рок 
за објављивање јавног позива. Такође, како би се олакшали путеви за информисање на сајту и 
на осталим каналима комуникације, усвојена је Процедура за објављивање информација. 

Поред правилника и интерних процедура, припремљена су и усвојена два занимљива документа 
која се могу наћи на сајту РНИДС-CERT-а (http://cert.rnids.rs):  

1. Студија оперативног рада DNS сервиса - Препоруке за оптимално конфигурисање са 
освртом на интернет безбедност 

2. Безбедност DNS система 

Међународна и домаћа сарадња 

Табела: Службена путовања и одређене делегације за овај квартал: 
 

Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегација Датум 
путовања 

1. 10. 2015. BH IGF Сарајево Душан Стојичевић 30. 9 — 2. 10. 
2015. 

7–9. 10. 2015. 54th CENTR GA Брисел Данко Јевтовић 6—9. 10. 2015. 

18–22. 10. 2015. ICANN 54 Даблин Данко Јевтовић 18–22. 10. 2015. 

Жарко Кецић 

Мирјана Тасић 

Александар Поповић 

Јелена Ожеговић 

5–8. 11. 2015. Webiz 2015 Суботица Данко Јевтовић 5–8. 11. 2015. 

Предраг Милићевић 

Јелена Ожеговић 

10–13. 11. 2015. IGF 2015 Бразил Слободан Марковић 8–15. 11. 2015. 

3—4. 12. 2015. 18th CENTR Marketing 
workshop 

Даблин Предраг Милићевић 2–5. 12. 2015. 

4. 12. 2015. Domain Forum Софија Душан Стојичевић 3–5. 12. 2015. 

9–10. 12. 2015. CENTR Chair and 
Vice-chair meeting 

Брисел Стефан Ковач 8–11. 12. 2015. 
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У овом периоду, донета је одлука да се додели 250.000 динара Стартит центру за опремање 
простора, али је дат задатак директору да се склопи договор о коришћењу ове локације за 
догађаје и седнице Конференције суоснивача. Први догађај је планиран у јануару 2016. – 
обележавање рођендана ћириличког домена.  

У овом периоду одржано је неколико веома продуктивних састанака са државним органима.  

У децембру је у просторијама РНИДС-а одржан састанак са представницима Управе за 
заједничке послове републичких органа (УЗЗПРО). На састанку је било речи о наставку 
међусобне сарадње, а покренута је иницијатива да две организације у првој половини наредне 
године заједно организују скуп посвећен примени интернет сервиса у државним институцијама, 
где би се посебно обрадиле теме домена државних институција и безбедност DNS-а, прелазак на 
IPv6, примена TLS/SSL сертификата и сл. 

Други састанак је био са новоформираним одељењем МУП CERT, са којим је започета сарадња. 

РНИДС је одржао састанак са представницима Народне библиотеке Србије на тему архивирања 
садржаја сајтова који су на интернет доменима Србије, сагласно законским обавезама и 
овлашћењима ове установе. На састанку је разговарано о моделу сарадње и тексту споразума, а 
консултације на ову тему биће настављене. 

Имајући у виду да су 19. октобра 2015. ступиле на снагу измене Општих услова регистрације 
националних домена, којима је укинута обавеза достављања ЈМБГ-а приликом регистрације 
домена, стекли су се услови за закључење поступка уноса збирке о корисницима националних 
домена у Централни регистар који се води код Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, о чему је РНИДС обавештен крајем новембра. 

Почетком децембра закључен је Споразум о сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, са 
којим ће РНИДС у наредном периоду спроводити заједничке едукативне активности на тему 
односа интернет домена и жига, решавања доменских спорова, значаја заштите интелектуалне 
својине и сл. 

Током октобра је серијом предавања и панел дискусијом „Мобилно а безбедно“ обележен 
Европски месец сајбер безбедности, који спроводи Агенција ЕУ за безбедност мрежа и података 
(ENISA). Предавањима која су одржана на Електротехничком факултету, Високој ИКТ школи и 
Математичком факултету, присуствовало је око 200 студената и ИТ стручњака. Предавања су 
организована у сарадњи са Студентском унијом студената ЕТФ-а (СУЕТФ), Удружењем 
студената ПМФ-а и директно са Високом ИКТ школом. Показала су се као одличан метод 
едукације и генерисања интересовања корисника Интернета у Србији за теме сајбер 
безбедности, те ће бити настављена и у наредном периоду. 

„Европски месец сајбер безбедности“ обележен је и панел дискусијом под називом „Мобилно, а 
безбедно у Србији“ одржаном 15. октобра 2015. пред око 50 посетилаца. Учесници дискусије 
били су стручњаци из свих области значајних за безбедност на Интернету, а покушали су да 
одговоре на питања – које су данас главне претње интернет безбедности за обичне и пословне 
кориснике, како се заштитити, шта раде државне институције и шта се од њих очекује, да ли и 
колико размишљамо о безбедности, али и ко обрађује наше податке, где их складишти и које су 
главне опасности које нас вребају онлајн.  

У овом кварталу РНИДС се прикључио обележавању Недеље парламентаризма, у оквиру које је 
21. октобра 2015. организована трибина „Више актера, више интереса, више Интернета!”. Циљ 
трибине је било упознавање јавности са вишеактерским моделом управљања Интернетом и 
његовом применом у различитим областима – одговор на сајбер-безбедносне инциденте, 
иницијатива Open Government Partnership, унапређивање интернет инфраструктуре и сл. 

Прва RSNOG конференција одржана је 25. новембра у „Сава центру“ у Београду, уз учешће око 
130 домаћих мрежних стручњака из најбитнијих домаћих телекомуникационих оператора и 
интернет компанија. 
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Радне групе 

Током овог квартала формирана је Радна група за увођење IDN знакова на други ниво 
националних домена. Задатак и циљ Радне групе је следећи: 1. Остваривање контакта са 
организацијама свих заједница националних мањина и то искључиво преко њихових 
националних савета; 2. Заједно са представницима савета националних мањина, утврђивање 
писама која користе националне мањине, и то према верзији Unicode 6.3 која је призната од 
стране ICANN-а; 3. Дефинисање појединачне (по мањинама) и комплетне (две: укупна за 
ћирилицу и укупна за латиницу) табеле писама, што ће се даље искористити за проширење 
табела .RS и .СРБ домена; 4. Дефинисање назива домена са представницима националних 
савета који би били коришћени када буду проширене табеле, а које ће РНИДС донирати 
националним саветима; 5. Прикупљање других података, релевантних за националне савете, а 
везане за доменску материју, уколико такви постоје. 

Оперативни рад 

Дата је сагласност да директор може да изврши пласирање средстава, и то куповину државних 
ХоВ у износу до 100.000 евра. Један члан УО је задужен да испрати цео процес. У децембру је 
извршен ребаланс Финансијског плана. 

Припремљен је и усвојен Квартални извештај за III квартал. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током четвртог квартала 2015. године: 

■      DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 
■      Прихваћено је 548 аванса за услугу регистрације 
■      Укупни прилив износи 29.150.921 динара, са ПДВ-ом 

 
На крају четвртог квартала, односно крају 2015. године: 
 

■      Стање средстава износи 52.046.561 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 
■      Укупно број регистрованих назива домена је: 88.872 .RS и 2.963 .СРБ 

 

Преглед финансијских средстава 

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2015, 
паралелно са 30. 9. 2015: 

 

Датум 30. 9. 2015. 31. 12. 2015. 

Средњи курс евра 119,7491 121,6261 

Валута РСД ЕУР РСД ЕУР 

 

Средства у РСД РСД Прерачунато у ЕУР РСД Прерачунато у ЕУР 

Текућа средства у РСД 16.513.429 € 137.900 24.237.298 € 199.277 

Орочена средства у РСД 26.000.000 € 217.121   

Укупно 42.513.429 € 355.021 24.237.298 € 199.277 
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Средства у ЕУР Прерачунато у 
РСД 

 

ЕУР Прерачунато у 
РСД 

 

ЕУР 

Текућа средства у ЕУР 2.930.681 € 24.474 16.133.157 € 132.646 

Орочена средства у ЕУР 12.753.279 € 106.500   

Укупно 15.683.960 € 130.974 16.133.157 € 132.646 

 

Укупно без ХОВ 58.197.389 € 485.994 40.370.455 € 331.923 

 

Уз горе наведена средства, у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе девизне 
штедње, уписане код ЦРХОВ, чија је номинална вредност 5.000 евра, а са доспећем 2016, као и 

53-недељни државни записи Републике Србије у номиналној вредности од 91.000 евра са 
доспећем почетком 2016. 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности (државним записима и 
обвезницама старе девизне штедње), прерачунато у динарима, износи 52.046.561динара. 

У Београду, 
23. 1. 2016. 

 Душан Стојичевић 

председник УО РНИДС-а 

 


