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Увод 

На основу Статута Фондације РНИДС, члан 27, став 1, а сходно Плану и програму рада за 2015. 
годину, Управни одбор РНИДС-а подноси Годишњи извештај о раду УО за 2015. Овај извештај је 
направљен на основу кварталних извештаја о раду УО, као и Годишњег извештаја директора о 
раду Канцеларије РНИДС-а у 2015. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током 2015. године: 

■ DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 

■ Прихваћено је 2.226 аванса за услугу регистрације 

■ Укупни прилив износи 124.894.266 динара, са ПДВ-ом 

■ Одржано је укупно 22 седнице УО, од чега 15 редовних, 6 електронских и једна отворена 

(јавна) 

■ Статус суоснивача у Конференцији суоснивача стекло је 19 нових правних лица и 

предузетника, док је исти статус изгубило 5 правних лица и предузетника 

■ Арбитражно веће је донело одлуке у 7 доменских спорова 

На крају 2015. године: 

■ Стање средстава износи 52.046.281динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупно број регистрованих назива домена је: 88.872 .RS и 2.963 .СРБ 

■ РНИДС има укупно 70 суоснивача и 38 овлашћених регистара 
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Доступност система је илустрована табелом OARC система за мониторинг TLD DNS сервиса: 

Host 'RS' 
01-01-2015 00:00:00 to 01-01-2016 00:00:00 

Duration: 365d 0h 0m 0s 
 

State Type / Reason Time % Total Time % Known Time 

UP 

Unscheduled 365d 0h 0m 0s 100.000% 100.000% 

Scheduled 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

Total 365d 0h 0m 0s 100.000% 100.000% 

DOWN 

Unscheduled 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

Scheduled 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

Total 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

UNREACHABLE 

Unscheduled 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

Scheduled 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

Total 0d 0h 0m 0s 0.000% 0.000% 

Undetermined 

Nagios Not Running 0d 0h 0m 0s 0.000% 
 

Insufficient Data 0d 0h 0m 0s 0.000% 
 

Total 0d 0h 0m 0s 0.000% 
 

All Total 365d 0h 0m 0s 100.000% 100.000% 

Од средине децембра RIPE је укључио континуирано праћење рада DNS сервиса за .RS и .СРБ 
домене. RIPE NCC DNS Monitoring Service (DNSMON) пружа детаљан и објективан приказ 
квалитета DNS сервиса највишег нивоа. DNSMON користи глобалну мрежу RIPE Atlas уређаја за 
праћење квалитета сервиса за root и неке TLD DNS сервисе. Резултати мерења за 
ауторитативне DNS сервере за .RS и .СРБ могу се наћи на следећим линковима: 

https://atlas.ripe.net/dnsmon/group/rs. и https://atlas.ripe.net/dnsmon/group/xn--90a3ac 

Током 2015. није било значајнијих напада на сервисе и инфраструктуру РНИДС-а. Углавном су у 
питању били напади на DNS систем и веб презентацију РНИДС-а, али су сви били ниског 
интензитета и у највећем броју случајева нису трајали дуже од три дана. Ови напади нису 
проузроковали сметње у раду сервиса РНИДС-а. 

Испуњење обавеза према Споразуму са МТИД (данас МТТТ) 

Чланови УО Душан Стојичевић и Снежана Божић делегирани су у тим Канцеларије који прати 
реализацију набавке услуга анализе организационе структуре РНИДС- а, док су Александар 
Павловић и Зоран Перовић одређени за учешће у тиму који прати реализацију анализе ИКТ 
система Фондације. 

Након завршеног јавног позива, избора консултаната од стране Комисије и њиховог 
вишемесечног рада, УО је на време добио и усвојио следеће извештаје на основу којих је 
Канцеларија доставила следеће документе Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација:  

1. Извештај о функционисању организационог модела РНИДС-а, који је сачинио независни 
стручни консултант – фирма „Lloyd’s Register“ д.о.о. 

2. Извештај о информатичкој безбедности, заштити података и континуитету рада у ИКТ 
систему РНИДС-а, који је сачинио независни стручни консултант – фирма „Advance Vision Tech“ 
д.о.о. 

3. Извештај о доступности главних DNS сервера за националне домене, који је сачинио мр 
Ненад Крајновић са Катедре за телекомуникације Електротехничког факултета у Београду;  

https://atlas.ripe.net/dnsmon/group/rs
https://atlas.ripe.net/dnsmon/group/xn--90a3ac
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4. Извештај о доступности система за регистрацију националних домена – RsReg, који је 
сачинила фирма „IT Biz Solutions“ д.о.о. 

5. Извештај о стању средстава Фондације РНИДС на дан 30. 5. 2015, који је сачинила 
Канцеларија РНИДС-а 

Извештаји су показали да РНИДС испуњава обавезе из Споразума у погледу начина рада 
организације, безбедности и доступности ИКТ система, као и финансијских резерви за стабилно 
функционисање.  

ИКТ инфраструктура и софтвер за регистрацију 

Изабрани понуђач, компанија IT BIZ Solutions из Београда, након потписивања уговора са 
Фондацијом крајем претходне пословне године, започео је, после новогодишњих празника, рад 
на изради новог софтвера за регистрацију назива домена. Комисија за избор извођача, Управни 
одбор и директор РНИДС-а препустили су оперативни рад са извођачем стручном особљу 
Канцеларије и раније изабраном пројектанту (који је уједно и надзорни орган за имплементацију 
софтвера). Неки од запослених су били и чланови Радне групе, односно Комисије за избор 
најбољег понуђача, тако да је обезбеђен континуитет у раду и није било „празног хода“ након 
завршетка конкурса. 

Током године, УО је надгледао развој софтвера за регистрацију назива интернет домена кроз 
извештаје надзорног органа и комисије. Крајем новембра, израда софтвера је завршена у 
складу са планом реализације уговора. До краја године, РНИДС је са произвођачима софтвера 
радио на припреми увођења и додатним тестовима, а софтвер је ушао у тест фазу. 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 3 месеца. 

Постојећа инфраструктура система РНИДС-а имплементирана је у другој половини 2010. 
Имајући ово у виду као и то да је набавка нове опреме планирана за ову годину, УО је донео 
одлуку о покретању поступка набавке нове опреме. Направљена је анализа постојећег стања , 
као и предлог унапређења инфраструктуре што ће након окончања набавке целом систему 
обезбедити још боље перфомансе и функционалности, и омогућити веће гаранције за високу 
расположивост сервиса. Крајем септембра УО је дао сагласност на покретање отвореног 
поступка набавке ИКТ инфраструктуре и одредио чланове УО који ће бити у комисији која ће 
водити овај процес набавке.  

Током 2015. пуштен је у рад нови сајт РНИДС-а на адресама рнидс.срб и rnids.rs, а на сајту 
домен.срб / domen.rs имплементирана је функција провере доступности назива домена и 
Изборник овлашћених регистара. Још један сајт је током године пуштен у рад - сајт RSNOG 
заједнице, на адресама rsnog.rs и рсног.срб. Сајт dids.rs / дидс.срб је током 2015. унапређен и 
редизајниран. 

РНИДС је у задњем 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 задњег квартала, отпочео је, а крајем квартала је завршен, отворени поступак 
набавке ИКТ опреме за нови софтвер. 

Током године било је неколико измена на DNS систему РНИДС-а. Имплементирани су нови 
скривени мастер сервери, остварена је IPv6 конективност, тако да сада 6 од 8 DNS сервера 
РНИДС-а пружају DNS одговоре и преко овог протокола.  
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Радне групе 

У 2015. УО је формирао три радне групе: 

1. Формирана је Радна група за измену одредби аката којима се уређује питање података 
који се прикупљају од регистраната. Задатак Радне групе је, да након анализе, предложи 
измене Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена и других 
изведених аката. За координатора Радне групе изабран је Станиша Јосић. Радна група је 
на време завршила свој рад, а предложене измене су усвојене од стране УО и 
Конференције суоснивача. 

2. Формирана је Радна група за пројекат SIRT (CERT) за подручје националних интернет 
домена. За координатора Радне групе изабран је Ненад Орлић. Радна група је на време 
завршила свој рад, а измене Статута које је предложила ова радна група усвојене су и од 
УО и од Конференције суоснивача. 

3. Током последњег 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. Радна група завршава посао у фебруару 2016. 

Седнице конференције суоснивача 

Редовна мајска седница 

Током другог квартала, УО је радио на припреми редовне мајске седнице Конференције 
суоснивача, која је одржана 23. маја. Душан Стојичевић, председник УО, представио је предлог 
измена и допуна Статута РНИДС-а којим се додаје да се јавне седнице УО заказују за исти дан, 
када се одржавају редовне седнице Конференције суоснивача. Такође, поднет је предлог измена 
Пословника о раду, а предложене су измене су унете у Статут. Душан Стојичевић, председник 
УО, представио је и Годишњи извештај о раду Управног одбора за 2014. и истакао најзначајније 
реализоване активности. Извештај је усвојен једногласно. Александар Павловић, члан УО је 
представио Квартални извештај о раду УО за први квартал 2015. Представљени су и споразуми 
о сарадњи, закључени са словеначким интернет регистром АРНЕС и са Дирекцијом за е-Управу 
Републике Србије. 

Изборна (редовна) седница 

На изборној седници, одржаној 19. септембра, Конференција суоснивача је изабрала своје ново 
руководство: изабрани су нови председник и заменик председника Конференције суоснивача.  
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Ванредна седница 

Ванредна седница Конференције суоснивача је одржана истог дана када и Изборна (19. 
септембар) и претходила је изборној седници. Станиша Јосић, члан УО, представио је измене и 
допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, а које се огледају у 
укидању ЈМБГ-а као обавезног податка приликом регистрације. Предлог измена општих услова 
о регистрацији назива националних интернет домена настао је након окончаног рада Радне 
групе УО за измену одредби аката којима се уређује питање података који се прикупљају од 
регистраната. Извештај Радне групе, као и предлог измена Општих услова о регистрацији 
назива националних домена, УО је једногласно усвојио. Конференција суоснивача је једногласно 
усвојила измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена. 
УО је након усвајања Извештаја Радна групе за CERT, Конференцији суоснивача доставио 
предлог измена и допуна Статута РНИДС-а, а које се односе на дефинисање додатног циља 
(активно деловање на повећању информационе безбедности у Србији), као и на увођење нове 
делатности - управљање CERT-ом за подручје националних интернет домена Србије. 
Предложене измене Статута Конференцији суоснивача представили су Ненад Орлић, у својству 
координатора Радне групе за CERT, и Станиша Јосић, члан УО. Конференција суоснивача је 
једногласно усвојила измене и допуне Статута РНИДС-а. Суоснивачи су на овој ванредној 
седници обавештени о продужењу рока за пријаву за учешће у Раду радне групе УО за увођење 
IDN знакова на други ниво националних домена. 

Редовна децембарска седница 

Редовна зимска седница конференције суоснивача одржана је 12. децембра, 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 претходне (ванредне) седнице Конференције суоснивача у септембру, а 
представљен 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 УО је 
усвојен и Финансијски план за 2016. 

Међународна и домаћа сарадња 

Споразуми о сарадњи, пројекти и суфинансирање пројеката 

Председник Управног одбора је на првој седници у јануару месецу известио остале чланове УО 
о претходно потписаном Споразуму о сарадњи РНИДС-а са хрватским националним регистром. 
Сличан споразум потписан је и са словеначким ARNES-ом. 

Ове године започет је и нови вид могућег развоја организације - област консалтинга. На захтев 
председника УО организације Bulgarian Domain Registry, Илије Базљанкова, током ове године 
извршена је консултантска процена регулативе за нови ћирилички домен у суседној Бугарској. 
За тај посао одређен је специјални тим, председник УО Душан Стојичевић и руководилац 
Правног сектора Дејан Ђукић, који је проценио и дао сугестије овом регистру у погледу политика 
регистрације IDN  домена и Статута. 

Донета је одлука о суфинансирању пројекта "Интернет РАЦИОНАЛНО - претражи НАЦИОНАЛНО" 
у износу од 100.000 динара.  
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УО је донео одлуку којом ће омогућити приступ списку .YU домена, а за потребе истраживања 
Универзитета Калифорније у Лос Анђелесу (UCLA) о томе у којој мери су архивски сачувани 
садржаји са .YU домена у разним архивама wеб садржаја. 

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.  

Представници РНИДС-а су 18. августа били гости Економског одељења Амбасаде САД у Србији. 
Са стране РНИДС-а, састанку су присуствовали Душан Стојичевић, председник Управног 
одбора, Данко Јевтовић, директор и Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са 
интернет заједницом. Са стране Амбасаде, састанку су присуствовали Џереми Лонг, вршилац 
дужности шефа Економског одељења Амбасаде, Зорица Михајловић, виша саветница у 
Комерцијалном одељењу и Дејан Гајић, сарадник у Економском одељењу. На састанку је било 
речи о темама од заједничког интереса у области телекомуникација, а посебно о сајбер 
безбедности, промоцији ИКТ-а и вишеактерског модела управљања Интернетом, чију су 
важност представници Амбасаде САД нарочито истакли. На састанку је договорено да РНИДС 
подржи организацију едукативних догађаја из области ИКТ-а које организује Амбасада САД, а 
договорена је и сарадња у области промоције вишеактерског модела управљања Интернетом и 
е-трговине. 

 

ДИДС 2015 и трећи рођендан .СРБ 

Председник УО је добио одобрења од стране ICANN-a и EuroDIG-a за коришћење логотипа на 
Конференцији ДИДС 2015, као плод његове личне иницијативе. Ове године Конференција је 
добила регионални значај кроз организацију другог дана скупа, под називом Регионални 
интернет форум (РИФ), који је уједно био званични припремни скуп за овогодишњи EuroDIG - 
Европски дијалог о управљању Интернетом, који се одржава у Софији. Уз то, добијањем 
подршке ICANN-а, водеће организације за управљање Интернетом и руковођење његовом 
глобалном структуром, ДИДС је уписан у календар оваквих конференција на светском нивоу. 
Истовремено, РНИДС је наведен и као партнер овогодишњег EuroDIG-а, као и новоформиране 
иницијативе SEEDIG. Сајт ДИДС-а је комплетно редизајниран. 

Поводом треће године постојања ћириличког националног интернет домена .СРБ, 27. јануара 
организована је у Галерији „Озон“ панел дискусија "Ћирилица 3.0". Учесници панела били су 
домаћи и регионални стручњаци из различитих области, а разговарало се о друштвено-
технолошком феномену ћирилице на Интернету, њеном опстанку на глобалној мрежи, 
предностима и проблемима када је у питању .СРБ домен, као и о досадашњим резултатима 
РНИДС-а на овом пољу. Поштујући своја национална писма, до сада су 23 државе, међу којима и 
највеће земље света у којима се не користи латиничко писмо (Русија, Кина и Индија), као и 
многе арапске и азијске земље, донеле одлуку да уведу и националне интернет домене чији 
називи нису написани енглеским алфабетом. Закључено је су промоција и очување могућности 
коришћења разних језика и писама у савременој дигиталној комуникацији, суштински основ за 
очување локалних друштвених заједница, побољшање интеркултуралног дијалога, као и за 
развој међусобног разумевања и унапређење толеранције друштвених заједница, побољшање 
интеркултуралног дијалога, као и за развој међусобног разумевања и унапређење толеранције.  

Пред преко 300 посетилаца, 10. марта, у Хотелу „Metropol Palace“ у Београду је одржана шеста по 
реду годишња конференција о развоју Интернета у свету и у оквиру .RS и .СРБ доменских 
простора - Дан интернет домена Србије (ДИДС 2015), у организацији Фондације. Конференција је 
овај пут одржана под слоганом „У ком си интернет филму?“. Целодневни програм ДИДС-а, 
традиционално подељен у три блока, поред IT професионалаца из свих привредних области, 
окупио је и друге домаће кориснике Интернета најразличитијих интересовања, који су имали 
прилику да чују искуства тридесетак учесника конференције из земље и иностранства. Први 
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блок Конференције под називом „Господари Интернета“ говорио је о најављеним променама у 
глобалном управљању Интернетом. Без правилног и недискриминишућег превођења домена у 
IP адресе и њихове фер расподеле међу милијардама повезаних уређаја, Интернет би био 
распарчан. Надзор над овим функцијама требало би да буде пренесен са Владе САД на „све нас“, 
односно глобалну интернет заједницу, успостављањем такозваног „мултиактерског модела“. 
Други блок под називом „Позови Е ради трговине“ био је посвећен е-трговини, кроз све њене 
аспекте: правно-финансијски, промотивни, логистички и софтверски. Учесници у панел 
дискусији били су домаћи стручњаци из ове области, који су презентовали конкретна решења из 
праксе и искуства из сопствених онлајн пројеката. Трећи блок под називом „Домен који 
обећава“ традиционално је био резервисан за угледне локације на националним интернет 
доменима .RS и .СРБ, са животним темама које добро илуструју разне могућности стварања 
како квалитетних садржаја, тако и пословања на глобалној мрежи. 

Чланство у међународним телима 

Управни одбор је већином гласова одлучио да подржи директора Данка Јевтовића у 
кандидатури за члана Управног одбора CENTR-а (Council of European National Top Level Domain 
Registries - Удружење европских регистара националних интернет домена). Након тога, на 53. 
Генералној скупштини CENTR-а, одржаној 19. марта у Копенхагену, директор Јевтовић је, поред 
Ђованија Сепије, новог председника Управног одбора ове организације, уз Елизабет Екстранд 
изабран за члана Управног одбора CENTR-а.  

Донета је одлука ангажовању председника УО Душана Стојичевића као члана Извршног одбора 
SEEDIG-а, као и о организацији SEEDIG 2016 у Београду. 

Организација међународних догађаја 

Канцеларији је дат налог да се испитају могућности и захтеви (критеријуми) за организовање 
ICANN-овог скупа и Генералне скупштине CENTR-а у Београду, а да о резултатима извести УО. 
Након разматрања извештаја, одлучено је да се РНИДС кандидује за одржавање Генералне 
скупштине CENTR-а у Београду у 2016. Кандидатура је добијена. 

По први пут, у априли је РНИДС био суорганизатор RIPE SEE4 регионалног скупа који је окупио 
250 учесника из 18 земаља ширег региона и Европе, на којем су дискутоване различите теме, од 
управљања Интернетом, преко мерења квалитета Интернет услуга, до веома напредних 
Интернет технологија за унапређење квалитета и расположивости Интернета у ширем региону 
југоисточне Европе. Теме су се допуњавале и преплитале, а учешће су узели и представници 
РАТЕЛ-а, Министарства туризма, трговине и телекомуникација и Дирекције за електронску 
управу, као и многобројне међународне организације. Испред УО, чланство у Програмском 
одбору овог догађаја узели су Зоран Перовић, заменик председника УО и Душан Стојичевић, 
председник УО. 

РНИДС је 24. и 25. септембра. организовао 48. CENTR-ову правну и регулаторну радионицу, која 
је окупила 23 учесника из 16 националних интернет регистара и Удружења европских 
националних интернет регистара (CENTR). Осим европских, био је заступљен и национални 
интернет регистар Канаде. Скуп је отворио директор РНИДС-а, а једна од значајнијих тема скупа 
је била надзор над радом овлашћених регистара и примена мера у случају повреда одредби 
уговора. Представници CENTR-а су говорили и о могућим изменама регулативе на европском 
нивоу у смислу проширења одговорности националних интернет регистара, као и о NIS 
директиви, значају ENISA-е и улози регистара у решавању безбедносних инцидената. 
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Организација осталих догађаја 

У оквиру Конференције „Нова енергија“, од 30. априла до 3. маја, на Копаонику, РНИДС је одржао 
едукативни програм „Pitajte.RS“. 

РНИДС је, у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, организовао 
Конференцију „Интелектуална својина и Интернет“ у трећем кварталу 2015. На конференцији су 
били представљени радови објављени у истоименом тематском зборнику чије је издавање 
финансијски помогао РНИДС. Основне теме скупа биле су „Називи интернет домена и жигом 
заштићене ознаке“, као и „Ауторско право и Интернет“, а конференција је организована под 
покровитељством ICANN-а. 

На Факултету безбедности је 25. септембра одржано отворено предавање под називом „Big Data 
and Cyber Security“.РНИДС и Амбасада Сједињених Америчких Држава организовале су ово 
предавање у сарадњи са Факултетом безбедности, Студентском унијом ЕТФ-а и Савезом 
студената ПМФ-а. Око 40 студената, ИТ стручњака и заинтересованих грађана имало је прилике 
да се упозна са концептом Big Data, сазна зашто је он важан за приватни и јавни сектор и како 
може да помогне у сузбијању савремених сајбер претњи. На ове теме говорили су Бранко 
Приметица, заменик директора компаније „EGlobalTech“ и Ана Бадер, оснивач корпорације 
„International Cybersecurity Dialogue“. 

РНИДС и Интернет друштво Србије (ISOC RS) су у четвртом кварталу организовали скуп 
„Интернет приступ у Србији: Проблеми, изазови, решења“, на коме су учествовали домаћи и 
међународни стручњаци из области електронских комуникација и Интернета. Овом приликом се 
дискутовало о проблемима дигиталне писмености, приватизацији Телекома Србија и 
перспективама развоја широкопојасног приступа Интернету. 

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.  

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. 

Учествовање на међународним конференцијама 

 

Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 
Датум 
путовања 
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Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 
Датум 
путовања 

27. 1. EuroDIG SEE Софија Душан Стојичевић 24–28. 1. 

8–12. 2. ICANN 52 Сингапур 

Душан Стојичевић 

7–14. 2. Александар Павловић 

Слободан Марковић 

25. 2. 34th CENTR Admin Берлин 

Владимир Алексић 

24–26. 2. 

Стефан Ковач 

25. 2. 46th CENTR Legal Берлин Слободан Марковић 24–28. 2. 

26–27. 2. Domain pulse Берлин Александар Поповић 25–28. 2. 

12–14. 3. APTi workshop Букурешт Душан Стојичевић 12–14. 3. 

18–19. 3. 53rd CENTR GA Копенхаген 

Војислав Родић 

17–20. 3. 

Данко Јевтовић 

26–27. 3. 16th CENTR Marketing Бари Предраг Милићевић 25–27. 3. 

26–29. 3. Webiz Зрењанин 

Данко Јевтовић 26–27. 3. 

Јелена Ожеговић 26–29. 3. 

7. 4. RIGF 2015 Москва Душан Стојичевић 6–8. 4. 

22–24. 4. E-трговина Палић 

Предраг Милићевић 22–24. 4. 

Александар Поповић 22–23. 4. 

30. 4–3. 5. 
Нова енергија, 
"Pitajte.RS" 

Копаоник Данко Јевтовић 30. 4–3. 5. 

Копаоник Слободан Марковић 30. 4–1. 5. 

Копаоник Предраг Милићевић 30. 4–3. 5. 

Копаоник Јелена Ожеговић 30. 4–3. 5. 
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Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 
Датум 
путовања 

11–12. 5. CENTR BoD Фиренца Данко Јевтовић 9–12. 5. 

19–23. 5.  MAG Meeting Женева Слободан Марковић 19–23. 5.  

1–3. 6. Jamboree 2015 Стокхолм 

Данко Јевтовић 30. 5–3. 6. 

Владимир Алексић 30. 5–3. 6. 

Стефан Ковач 1–3. 6. 

Александар 
Костадиновић 

31. 5–3. 6. 

Дејан Ђукић 31. 5–3. 6. 

Предраг Милићевић 2–3. 6. 

3. 6. SEEDIG 2015 Софија Војислав Родић 2–6. 6. 

4–5. 6. EuroDIG 2015 Софија Душан Стојичевић 1–6. 6. 

21–25. 6. ICANN 53  
Буенос 
Ајрес 

Данко Јевтовић 

20–26. 6. Снежана Божић 

Душан Стојичевић 

10. 9. 36th CENTR Admin Каљари Стефан Ковач 9–11. 9. 

1. 10. BH IGF Сарајево Душан Стојичевић 30–2. 10. 

7–9. 10. 
54th CENTR General 
Assembly 

Брисел Данко Јевтовић 6–9. 10. 

18–22. 10. ICANN 54 Даблин 

Данко Јевтовић 

18–22. 10. 

Жарко Кецић 

Мирјана Тасић 

Александар Поповић 
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Датум 
одржавања 

Скуп/Организација Место Делегирани учесник 
Датум 
путовања 

Јелена Ожеговић 

5–8. 11. Webiz 2015 Суботица 

Данко Јевтовић 

5–8. 11. Предраг Милићевић 

Јелена Ожеговић 

10–13. 11. IGF 2015 Бразил Слободан Марковић 8–5. 11. 

3–4. 12. 
18th CENTR Marketing 
workshop 

Даблин Предраг Милићевић 2–5. 12. 

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

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

Брисел Стефан Ковач 8–11. 12. 

Од 1. до 3. јуна 2015. у Стокхолму, Шведска, одржан је Jamboree 2015, скуп Удружења европских 
регистара CENTR током кога се одржавају све CENTR-ове радионице. Ове године је домаћин био 
шведски регистар IIS. Одржани су: 47. CENTR Legal & Regulatory радионица (Дејан Ђукић), 9. 
CENTR Security радионица (Александар Костадиновић), 35. CENTR Administrative радионица 
(Дејан Ђукић, Стефан Ковач), 32. CENTR Technical радионица (Александар Костадиновић), 17. 
CENTR Marketing радионица (Предраг Милићевић) и 7. CENTR R&D радионица. Данко Јевтовић, 
директор РНИДС-а и члан УО CENTR-а и Владимир Алексић, члан УО РНИДС-а, су учествовали у 
раду већине радионица. Током овог скупа одржане су CENTR-ове радионице, а први пут је 
испробан и нови формат рада који повезује учеснике из различитих радионица, и за који је 
нађено место у распореду скраћивањем времена за радионице до ручка. Сви учесници, без 
обзира којој радионици припадају, су се опредељивали за један од два нова програма: Базе 
знања или Основе за будућност (Knowledge Bases / Future Bases).  

Од 21. до 25. јуна 2015, у Буенос Ајресу, Аргентина, одржан је ICANN 53, а делегација РНИДС-а  се 
састојала од Душана Стојичевића, председника УО, Снежане Божић, члана УО, и Данка 
Јевтовића, директора РНИДС-а. Већина скупа је била посвећена IANA транзицији и односу 
радних група за IANA транзицију и транспарентност/одговорност (CWG-Ste- wardship и CCWG-
Accountability), који је био изузетно занимљив због условљавања у документу РГ за транзицију 
којим се захтевају одређени услови које треба да испуни предлог Радне групе за 
транспарентност и урачунљивост ICANN-a. Делегација РНИДС-а је учествовала у раду ccNSO 
тела, где је чак пет сесија било посвећено IANA транзицији и унапређење транспарентности, 
одговорности и поузданости ICANN-a. Председник УО, иначе члан Universal Acceptance Steering 
Group од 2014. године, презентовао је рад ове групе на ccNSO састанку, а такође учествовао као 
презентер на UASG workshop-у, као и на осталим сесијама ове групе. 

Председник УО, Душан Стојичевић упућен је на ”ИНТЕРНЕТ ЗА СВЕ - Прилике и изазови 
управљања интернетом у Босни и Херцеговини” који је одржан 1. октобра у Сарајеву, где је 
учествовао као панелиста и представио модел организације РНИДС као ретке мултистејкхолдер 
организације у региону. 
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Учествовање на домаћим конференцијама 

Председник УО Душан Стојичевић, члан УО Снежана Божић и директор Данко Јевтовић, 
присуствовали су скупу о сајбер безбедности и известили остале чланове УО о битним темама 
са скупа. Одбор за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине Републике Србије 
организовао је Јавно слушање о сајбер безбедности у Републици Србији. УО је донео одлуку о 
упућивању заинтересованих чланова на овај догађај.  

Управни одбор РНИДС-а крајем августа је донео одлуку о подршци Конференцији Balkan 
Computer Congress – BalCCon 2015. 

Сарадња са државним институцијама 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација ставило је почетком трећег квартала на 
јавну расправу нацрт Закона о информационој безбедности. Овим законом по први пут се 
уређује област информационе безбедности, кроз одредбе о ИКТ системима од посебног значаја 
у Србији, Националном центру за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима 
(Национални CERT), као и крипто-заштити и заштити од компромитујућег електромагнетског 
зрачења. Имајући у виду циљ Фондације да пружа подршку државним институцијама у 
доношењу и спровођењу ИКТ политика, као и раније зацртан циљ формирања CERT-a за 
подручје националних интернет домена, РНИДС се активно укључио у јавну расправу поводом 
нацрта закона и доставио коментаре у писаном облику, претходно усвојене на седници УО. 
Средином децембра предлог закона је усвојен на седници Владе и упућен је Парламенту на 
усвајање. Канцеларија је направила преглед измена текста у односу на јавну расправу и 
коментаре које је РНИДС тада послао. Анализа је показала да је усвојено 13 сугестија РНИДС-а, 
док 20 није усвојено. 

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 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. 

Одржано је неколико састанака са новоформираним одељењем МУП CERT, са којима је 
започета сарадња и договорено потписивање Споразума о сарадњи. 

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 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. 

У октобру 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 

https://www.rnids.rs/files/Novosti/RNIDS%20-%20Komentari%20na%20nacrt%20ZoIB.pdf
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његовом применом у различитим областима – одговор на сајбер-безбедносне инциденте, 
иницијатива Open Government Partnership, унапређивање интернет инфраструктуре и сл. 

Управни одбор једногласно је усвојио текст дописа Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација и Дирекцији за електронску управу у вези са иницијативом за повећање 
коришћења ћириличких .СРБ домена и IPv6 протокола у органима државне управе. Овај допис 
настао је након састанка која су ове организације имали у Дирекцији за електронску управу. 

Управни одбор једногласно је усвојио текст Пројекта ’’Развој методологије и стандарда центра 
изврсности за одговоре на сајбер претње и управљања сајбер безбедношћу у Србији’’ који је 
доставио ФОН и предлог укључивања РНИДС-a у тај Пројекат. Овим чином, РНИДС се први пут 
укључио у европске Хорајзон пројекте, учествујући у пројекту чији је носилац ФОН, а учесници 
МУП, МТТТ и друге државне институције. 

На почетку овог квартала, председник УО и директор Фондације известили су чланове УО о 
позиву Министарства трговине, туризма и телекомуникација, везаном за покровитељство 
конференције „Нове технологије у образовању“, која је планирана од 27. до 28. фебруара 2015. 
Након краће дискусије, Управни одбор је одлучио да ипак издвоји мања финансијска средства 
за ту сврху, иако РНИДС-у није најављен тај догађај, те није имао сазнања о истом када је 
формиран буџет за 2015. Оваква одлука донета је имајући у виду да се радило о друштвено 
корисној теми коју овај скуп покрива („e-learning“ и развој и популаризација Интернета), која 
нема директне везе са примарном делатношћу РНИДС-а, али спада у домен фондацијске улоге 
организације. 

Арбитражни спорови 

У току јуна 2015. РНИДС је објавио Јавни позив за избор арбитара за решавање спорова 
поводом регистрације назива националних интернет домена. Заинтересована лица су имала 
рок до 6. јула да доставе пријаву са радном биографијом. По окончању јавног позива, УО је 
једногласно усвојио предлог Листе арбитара, те је дат налог Канцеларији да листу достави ПКС-
у по процедури за одлучивање. 

Израда аката, процедура, препорука 

Усвојено је Упутство о поступку и условима за резервацију и регистрацију назива интернет 
домена за потребе РНИДС-а.  

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. Вршено је унапређење и 
Правилника о раду, а донета је 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), од којих издвајамо Студију 
оперативног рада DNS сервиса - Препоруке за оптимално конфигурисање са освртом на 
интернет безбедност. 

Такође, на препоруку тадашњег председника Конференције суоснивача Војислава Родића, 
извршено је правно прилагођавање превода норвешке брошуре под називом „Правни водич 
кроз интернет домене“. Сврха ове брошуре је да правницима који у пракси дођу у додир са 

http://cert.rnids.rs/
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интернет доменима помогне да разумеју правне односе између субјеката који су укључени у 
регистрацију домена, као и правни статус и одговорност сваког од тих лица. Биће објављена 
током јануара 2016. 

Оперативни рад 

Током првог квартала Управни одбор је донео неколико одлука са циљем да подржи 
иницијативе и рад Канцеларије РНИДС-а, као и да се повећа ефикасност и транспарентност рада 
УО кроз периодичне јавне седнице (отворене за присуство представника суоснивача). Усвојен је 
календар седница Управног одбора за 2015. годину, усвојене су пописне листе за 2014. и дате 
препоруке за даљи рад у том погледу, као и смернице за ребаланс буџета за 2015. Усвојен је и 
финални предлог, односно критеријуми за будуће суфинансирање оглашавања овлашћених 
регистара, које је започето током претходног квартала у форми пилот пројекта.  

Управни одбор је дискутовао о промени врсте уговора са директором. Дискутовано је и о тексту, 
односно процедури која описује кораке пријема суоснивача, који је доставила Канцеларија. 
Закључено је да треба прецизирати рок у коме, након доношења одлуке УО о пријему 
суоснивача, се мора потписати Уговор о приступању, као и о повраћају средстава датих за 
чланарину уколико уговор не буде потписан у превиђеном року. Једногласно је усвојен Завршни 
рачун, Ребаланс буџета (након урађених корекција које је сугерисао УО), Годишњи извештај о 
раду директора за 2014. годину, као и Квартални извештај УО за IV квартал 2014. године. Током 
целе године, на седницама УО пратио се и рад и периодични извештај о напретку у изради 
софтвера за регистрацију домена. 

У трећем кварталу, разматран је и усвојен је Квартални извештај директора и донета је одлука о 
додели бонуса директору за прво полугодиште 2015. године, усвојен је Извештај екстерног 
ревизора за 2014. годину, разматрани су и извештаји са састанака са интерном ревизијом као и 
Извештај о суфинансирању оглашавања ОР-ова. Донета је одлука о отпису опреме и 
канцеларијског намештаја, а након анализе и разматрања могућности и начина за наставак 
спровођења пројекта 4ПИ, закључено је да се нађе нови модел по коме би се овај пројекат 
наставио а који би отклонио све уочене мањкавости претходних модела.  

У четвртом кварталу, дата је сагласност да директор може да изврши пласирање средстава, и 
то куповину државних ХоВ у износу до 100.000 евра. Биљана Ромић Пунош, члан УО, задужена је 
да испрати цео процес. У децембру је извршен ребаланс Финансијског плана и припремљен је и 
усвојен Квартални извештај за III квартал. 

Број домена 

 

Преглед финансијских средстава 

У наставку је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2015: 

Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови Обнова Нови

.RS 47818 18434 53508 19485 59194 18875 64122 18015 68621 17795

.СРБ 0 0 225 6751 3259 414 2883 256 2497 254

Укупно 47818 18434 53733 26236 62453 19289 67005 18271 71118 18049

2015.2011. 2012. 2013. 2014.



 

 

Годишњи извештај о раду Управног одбора РНИДС-а за 2015. 16/16 

Датум 31. 12. 2015. 

Средњи курс евра 121,6261 

Валута RSD EUR 

Средства у RSD RSD Прерачунато у EUR 

Текућа средства у RSD 24.237.018 € 199.275 

Орочена средства у RSD 0 € 0 

Укупно 24.237.018 € 199.275 

Средства у EUR Прерачунато у RSD EUR 

Текућа средства у EUR 16.133.157 € 132.646 

Орочена средства у EUR 0 € 0 

Укупно 16.133.157 € 132.646 

Укупно без ХОВ 40.370.175 € 331.920 

Хартије од вредности 11.676.106 € 96.000 

Укупно новчана средства 52.046.281 € 427.920 

 

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 52.046.281 динара. 

У Београду, 30. 1. 2016.       Душан Стојичевић 

         председник УО 

 


