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IN MEMORIAM: 

У 2014. су преминули Зоран Вигњевић, један од пионира Интернета у Србији, који је радио у 
РНИДС-у као координатор регистрације, и Драган Вечерина, познати мрежни администратор и 
учесник у реформи Регистра. Нека им је вечна слава и хвала. 
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Увод 

 

 

 

На основу Статута Фондације РНИДС, члан 27, став 1, а сходно Плану и програму рада рада за 
2013. и Стратегији РНИДС-а 2015-2020, Управни одбор РНИДС-а подноси Мандатни извештај о 
раду УО за период од 23. фебруара 2013. до 20. фебруара 2016. Овај извештај је направљен на 
основу годишњих извештаја о раду УО и годишњих извештаја о раду Канцеларије. 

РНИДС у бројкама (за посматрани период) 

■ одржано је укупно 83 седнице УО, од чега 20 електронских и 3 отворене (јавне). 

Просечно, око 27 седница годишње, од чега око 7 електронских и 1 јавна. 

■ Статус суоснивача у Конференцији суоснивача стекло је 34 нових правних лица и 

предузетника, док је исти статус изгубило 17 правних лица и предузетника. Просечно, 

око 11 суоснивача приступило је годишње, а напустило Конференцију око 6 правних 

лица и предузетника. 

■ РНИДС има укупно 70 суоснивача и 38 овлашћених регистара 

■ Одржано је 12 седница Конференције суоснивача, 6 редовних, 4 изборне и 2 ванредне. 

Просечно, 4 седнице годишње, а по 1 је била изборна, 1 ванредна и 2 редовне. 

■ Арбитражно веће је донело укупно 12 одлука у доменским споровима, у просеку по 4 

годишње 

■ УО је формирао 7 радних група, просечно 2 годишње 

■ Доступност СВИХ сервиса била је 100% 

■ Стање средстава на крају 2015. је на највишем нивоу од оснивања - износи 

52.046.281 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Број домена у .RS доменском простору износи 89.647, а у .СРБ 2.900 
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Конференцијa суоснивача 
 

 

Седнице Конференције суоснивача 

Седнице 2013. 

У 2013. одржане су четири седнице Конференције суоснивача, две редовне и две изборне. 
Фондација је на изборној седници од 23. фебруара изабрала нови сазив Управног одбора, након 
оставки три члана у претходном сазиву. Нови чланови Управног одбора постали су Биљана 
Ромић Пунош, Владимир Алексић и Зоран Перовић, док су четири члана реизабрана. Рад у 
Управном одбору наставили су Снежана Божић, Станиша Јосић, Душан Стојичевић и Александар 
Павловић. Конференција суоснивача захвалила се на дотадашњем ангажовању члановима из 
претходног манадата Управног одбора који нису наставили са даљим радом: Наташи Радовић, 
Драгомиру Васиљевићу и Зорану Бухавцу (већина наведених чланова и није могла да се поново 
кандидује, пошто би им то био трећи узастопни мандат). На основу члана 42. Статута и члана 2. 
Правилника о раду Управног одбора Фондације, за председника Управног одбора већинском 
вољом чланова изабран је Душан Стојичевић, а за заменика председника Зоран Перовић, 27. 
фебруара на 146. седници Управног одбора, првој после Изборне седнице Конференције 
суоснивача.  

Након изборне, одржана је рeдoвна седница Кoнфeрeнциjе суoснивaчa у Хoтeлу „Moсквa“ 25. маја. 
На седници Конференције изабрани су чланови новог тела, Статутарне комисије. Такође, на овој 
седници је УО поднео предлог Етичког кодекса и акте који регулишу сукоб интереса, чиме је 
задовољио све захтеве из прелазних одредаба новог Статута. На изборној седници 21. септембра 
2013. изабранo је ново руководство Конференције суоснивача. За председника је реизабран 
Војислав Родић, док је нови заменик председника Конференцијe суоснивача постао Горан 
Миланковић. Конференција суоснивача се захвалила дотадашњем заменику председника 
Конференције суоснивача Слободану Марковићу.  

Крајем 2013. године, одржана је 21. децембра редовна седница Конференције суоснивача, на којој 
је УО презентовао План и програм рада за 2014. годину, а такође и Извештај ревизора за 2012.  

Седнице 2014. 

За редовну мајску седницу Конференције суоснивача 2014. године, УО је припремио неколико 
значајних материјала, поред Стратегије развоја. УО је припремио измене Статута, а једна од 
значајнијих промена је назив РНИДС-а на енглеском језику, које је до тада био неисправан. 
Припремљене су измене и Пословника о раду Конференције суоснивача, промене Општих услова 
о регистрацији назива националних интернет домена, као и Етички кодекс и Правилник о 
политици и поступку спречавања сукоба интереса, који није усвојен на седници Конференције. 
Припремљен је и Годишњи извештај о раду РНИДС за 2013. годину, као и Квартални извештај о 
раду за први квартал 2014.  

Током четвртог квартала 2014. УО је радио на припреми редовне децембарске седнице 
Конференције суоснивача, која је одржана 13. децембра и по много чему има карактер историјске. 
Припремљене су промене Статута због промене Закона о раду, на које је Статутарна комисија 
доставила мишљење. Затим су припремљене промене Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена, у складу са променама Закона о потрошачима. Припремљен је и 
представљен План и програм рада Фондације за 2015. годину, који је на првој редовној седници 
УО иза ове седнице Конференције суоснивача и усвојен, а Конференцији суоснивача је послат и 
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представљен Извештај екстерног ревизора. Интерна ревизија је доставила свој извештај 
Управном одбору, који је представљен на самој Конференцији. Након вишемесечне јавне 
расправе објављене на сајту РНИДС-а, око полазног документа представљеног у мају, на седници 
је представљен финални нацрт Стратегије РНИДС-а 2015-2020. године, која је на првој наредној 
редовној седници УО и усвојена. По први пут од оснивања, РНИДС је добио овакав документ, а за 
израду оперативног плана задужени су чланови Управног одбора, Снежана Божић и Душан 
Стојичевић, у сарадњи са Канцеларијом РНИДС-а. Интерна радна група која је радила на 
правилима за електронске седнице за Конференцију суоснивача, припремила је предлог измена 
Пословника о раду Конференције суоснивача. Након представљања на седници Конференције 
суоснивача, договорено је да се одржи тестна седница до следеће редовне седнице, када би се 
ове промене званично усвојиле. Такође, ове промене изискују и промене Статута. Након одржане 
седнице Конференције суоснивача, одржана је отворена седница УО, а такође и јубиларна (200. 
по реду). 

Седнице 2015. 

Током другог квартала 2015., 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 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. 

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

Ванредна седница Конференције суоснивача, која је одржана у истом дану када и Изборна (19. 
септембар) 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 Радне 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 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-
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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. 

Око пријема суоснивача у току 2015. године, а услед уочених пропуста у правилима, на седницама 
УО је дискутовано о 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. О процедурама и појединим 
нејасноћама се током 2015. и почетком 2016, а на питање УО, изјаснила и Статутарна комисија. 

Седнице 2016. 

УО је у овом периоду припремио документе за ванредну и изборну седницу Конференције 
суоснивача, које су планиране за крај мандата овог УО, тачније 20. фебруара. Припремљен је 
Квартални извештај о раду за IV квартал 2015, Годишњи извештај о раду УО за 2015. годину, као 
и овај мандатни извештај. Поред овога, у сарадњи са Статутарном комисијом и председником 
Конференције суоснивача, припремио је изборе за новог члана Статутарне комисије. 

Статутарна комисија 

На мајској седници Конференције суоснивача 2013. формирана је први пут Статутарна комисија. 
Иако је Статутарна комисија тело које формира Конференција суоснивача, постојала је 
интензивна комуникација између УО и Статутарне комисије. Одржано је више радних састанака 
у току 2013. године, на којима су дефинисани проблеми око конституисања овог тела, а посебно 
се разговарало на тему Етичког кодекса. Статутарна комисија је заузела свој став да он није 
доследан, и да мора да буде конципиран на другачији начин. Свој налаз око овог питања 
председница Статутарне комисије је представила на редовној седници Конференције суоснивача 
у децембру 2013. Посебан проблем у раду Статутарне комисије био је прелазни Правилник о раду 
који, према сугестијама овог тела, треба написати изнова, у целости, а који је стигао као предмет 
јавне седнице УО у децембру 2015. Такође, прелазне одредбе о избору чланова овог тела треба 
адаптирати за пребацивање у Статут. 

У току другог квартала 2014. године, недоумицу око две адвокатске канцеларије које су желеле 
да постану суоснивачи, разрешила је Статутарна комисија, на иницијативу УО. Статутарна 
комисија је поводом овога закључила да адвокатске канцеларије не могу да буду суоснивачи 
према постојећем Статуту РНИДС-а. И у даљем периоду, Статутарна комисија је представљала 
драгоцен орган који је потпомогао тумачењу правила и процедура у Фондацији. 

Етички кодекс 

На конститутивној седници овог сазива Управног одбора одржаној 27. фебруара, координатор 
Радне групе за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса, 
Душан Стојичевић, доставио је коначни нацрт Етичког кодекса и информисао остале чланове 
Управног одбора о дотадашњем раду Радне групе. Радна група је формирана крајем 2012. у 
саставу: Душан Стојичевић (координатор), Наташа Радовић, Лазар Бошковић, Мирко Марковић, 
Душан Дингарац и Дејан Панић. Накнадно, на 151. седници Управног одбора, отвореној за 
присуство заинтересованих овлашћених представника суоснивача (првој те врсте од оснивања 
РНИДС-а), усвојен је Извештај о раду Радне групе за израду нацрта тих аката (Етичког кодекса и 
Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса), а Канцеларији је дат налог да, у 
најкраћем року, достави предложене акте Конференцији суоснивача ради спровођења расправе. 
Текст Етичког кодекса преведен је на енглески језик, и послат је омбудсману ICANN-а на предлог 
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координатора Радне групе која је и израдила овај акт. На мајској седници конференције, предлог 
текста ових аката није усвојен и враћен је УО на дораду. УО је послао Етички кодекс Статутарној 
комисији на оцену, која је на децембарској седници Конференције представила своје мишљење о 
том предлогу текста. На првој следећој седници Конференције суоснивача (мајска 2014.), усвојен 
је исправљени текст, те је РНИДС први пут добио овакав документ. 

Стратегија РНИДС-а 2015-2020. 

Међу првим активностима овог сазива Управног одбора био је наставак започетог рада и 
размена конкретних предлога, као припрема за доношење Стратегије РНИДС-а за наредни 
период. Разматрана је методологија рада, а планирано је да се предлог Стратегије нађе на јавној 
расправи, не само међу члановима Конференције суоснивача, већ и пред стручном јавношћу, како 
би се чуло мишљење свих релевантних страна и дала шанса да документ буде обогаћен 
евентуалним новим идејама и приступима, који могу имати позитиван утицај на даљи развој и 
рад Фондације. Током априла 2013, УО је почео са израдом припремних докумената Стратегије 
РНИДС-а који би сачињавали саставни део завршног документа. Разматран је ICANN-ов 
документ Стратегије, који се односи на регионалну сарадњу и сарадњу ICANN-а и регистара из 
Русије, Заједнице независних држава и Источне Европе. Овај докуменат, који је израдио 
потредседник ICANN-а, представљаће стратегију ICANN за овај регион.  

У мају 2013. је донета одлука којом се покреће отворени поступак набавке консултантских услуга 
за израду Стратегије РНИДС-а. Консултантске услуге треба да обухвате SLEPT aнaлизу, SWOT 
анализу и анализу домаћег и регионалног тржишта. Посебно ће за домен .СРБ бити урађено 
истраживање тржишта, како би могао да се повећа број регистрованих .СРБ домена. Формирана 
је Комисија за израду тендерске документације за ову набавку, коју су чинили Душан Стојичевић, 
Снежана Божић, Биљана Ромић Пунош и Предраг Милићевић из Канцеларије. Након завршетка 
рада на документацији, током јула месеца расписан је Конкурс за набавку консултантских услуга 
за обављање SLEPT, SWOT и анализе домаћег и регионалног тржишта услуга при изради 
Стратегије РНИДС-а. На расписани тендер за набавку услуге анализе тржишта, SLEPT и SWOT 
анализу, пријавило се неколико истраживачких кућа. УО је изабрао као најповољнијег понуђача 
Стата.рс и оформио тим за сарадњу са овом кућом (Душан Стојичевић и Снежана Божић). Након 
неколико одржаних састанака и електронских консултација, до краја четвртог квартала Стата.рс 
је доставила анализу тржишта. Поред овога, као сублимат циљева који су дефинисали чланови 
УО и председник и заменик председника Конференције суоснивача, УО је израдио и доставио на 
јавну расправу Конференцији суоснивача први полазни документ који је пробао да дивергира ка 
дефинисању прецизне мисије, визије и циљева Фондације у посматраном периоду. Јавна 
расправа је одржана након децембарске седнице Конференције суоснивача и имала је половичан 
успех у одзиву суоснивача. Канцеларија је такође наручила једно „брзо“ истраживање које је 
урадила истраживачка кућа Масми. И овај материјал је уврштен у материјале за разматрање у 
даљем развоју Стратегије РНИДС-а. 

Настављен је рад и у 2014. на изради Стратегије РНИДС-а. У првом кварталу је истраживачка кућа 
Стата.рс завршила свој посао. Након израде SLEPT, SWOT и анализе тржишта, УО је кренуо у даљи 
рад. Такође, у овом периоду су стигле примедбе и предлози на текст „Визија, мисија и циљеви“ од 
стране једног суоснивача, а све у склопу јавне расправе која траје од децембарске седнице 
Конференције суоснивача. Посебно је разматрана могућа улога CERT-а, тј. проширење делокруга 
рада Фондације, у складу са директивама ЕУ и разговорима са представницима државних органа. 

Након више припремних састанака у другом кварталу, завршен је рад са истраживачком кућом 
Стата.рс, и усвојена је SLEPT и SWOT анализа. Убрзо након тога, УО је израдио предлог текста и 
презентације за Стратегију РНИДС-а. Након одржане редовне мајске седнице Конференције 
суоснивача, на којој је представљен предложени материјал, УО је позвао све заинтересоване да 
учествују у јавној расправи на сајту РНИДС-а, а за праћење јавне расправе одређен је заменик 
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председника УО, Зоран Перовић. Стратегија је усвојена након децембарске седнице 
Конференције суоснивача. 

Отворене (јавне) седнице 

Поред враћања дискусионе листе суоснивача на основу одлуке која је донета већ на првим 
седницама, УО је ради унапређења транспарентности увео и нови вид седница, отворену (јавну) 
седницу. Одржано их је само три, али је УО тражио најбољи модалитет како да их учини 
посећеним како би дијалог био богатији. Одржана је прва седница већ у првим месецима мандата 
овог УО, а касније је донета одлука да се после сваке редовне седнице Конференције суоснивача 
одржи отворена (јавна) седница УО, на којој ће суоснивачи и сви заинтересовани моћи да поставе 
питања по било ком основу. За прву јавну седницу у 2014. УО је, на предлог суоснивача „Интернет 
клуб Љиг“, одредио локацију у Љигу, али због оправданих разлога (смртни случај) ова седница 
није одржана. 

Избор директора 

Током првог квартала 2013. Управни одбор је тежио да омогући несметан рад Канцеларије кроз 
Одлуку о продужењу мандата Александру Поповићу, вршиоцу дужности директора Фондације, 
имајући у виду околности узроковане недовршеним избором директора (управитеља), 
затварањем конкурса и престанком рада Управног одбора у пуном саставу, све до Изборне 
седнице Конференције суоснивача у фебруару. УО је на својој седници 1. априла донео одлуку о 
промени услова и описа послова на месту директора и расписао јавни конкурс за то радно место. 
На седници од 24. априла донета је одлука о расписивању конкурса, а 29. априла усвојен је текст 
конкурса, који је објављен на сајту РНИДС-а, путем сервиса „Инфостуд“ и у штампаном издању 
листа „Политика“. На седници одржаној 14. маја 2013. извршена је прва анализа пријављених 
кандидата, 23. маја је покренут поступак набавке консултантских услуга из области људских 
ресурса. Број пријављених кандидата је 30. маја сведен на осам пријава, а 1. јуна је изабрана 
агенција Cityscope која је тестирала кандидате. На седници 24. јуна је након другог круга гласања 
изабран кандидат Данко Јевтовић. Нови директор је 15. јула 2013. ступио на дужност, чиме је 
завршен вишегодишњи период в.д. статуса на позицији директора Фондације. Са новим 
директором је закључен менаџерски уговор о обављању послова директора без закључивања 
радног односа, на период од 4 године. Током 2014. и 2015. Управни одбор је дискутовао о промени 
врсте уговора са директором, из разлога промена Закона о раду и правног статуса менаџерског 
уговора.  
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ИКТ 

Софтвер за регистрацију 

Пројекат 

Комисија за набавку пројектовања Система за регистрацију назива интернет домена формирана 
13. децембра 2012. године, имала је прекид у раду узрокован превременим престанком мандата 
претходног сазива УО. Након конституисања новог сазива УО и одлуке да раније формирана 
Комисија настави свој рад, а у циљу реализације овог приоритета, на седници одржаној 6. марта 
2013. донет је закључак да ће раније формирана Комисија наставити свој рад, на челу са 
Станишом Јосићем, а на његову иницијативу Управни одбор је именовао радни тим, састављен 
од три члана УО (Владимир Алексић, Александар Павловић и Зоран Перовић), који ће пружати 
помоћ у раду ове Комисије. Након завршетка рада Комисије за набавку, УО је дао сагласност на 
текст Конкурсне документације за набавку пројекта софтвера за регистрацију домена. Један од 
најзначајних догађаја у III кварталу 2013. био је свакако избор за пројектанта новог Система за 
регистрацију назива интернет домена. На основу спроведене јавне набавке, донесена је 
једногласна одлука да се закључи уговор са понуђачем ЕТ-ом, под вођством професора Драгана 
Милићева. Крајем августа је закључен уговор и рад на пројекту је одмах започет. Током четвртог 
квартала, тим састављен од два члана УО (Владимир Алексић и Станиша Јосић) и два члана из 
Канцеларије (Жарко Кецић и Стефан Ковач) сарађивали су интензивно на развоју пројекта 
софтвера са изабраним пројектантом. Изабрани пројектант је завршио пројекат софтвера за 
регистрацију, доставио га у року, а УО је наложио Канцеларији да формира Комисију за 
квалитативни пријем.  

Након финалног пројекта који је достављен пред крај 2013, у првом кварталу 2014. УО је дао 
задатак Канцеларији да уприличи састанке са ОР-овима и другим заинтересованим странама 
како би се чуле импресије будућих корисника на предложени пројекат софтвера, пре 
квалитативног пријема. Затим је формирана Комисија за квалитативни пријем пројекта 
софтвера. Након што је Комисија у року доставила појединачне и укупни извештај, који су били у 
целини позитивни, УО је затворио први део посла на развоју новог софтвера и прихватио 
пројекат. При томе, задужио је Канцеларију да припреми предлоге о даљим корацима за 
расписивање отвореног позива за израду софтвера према пројекту, пазећи да се оставе могуће 
опције за унапређење постојећег, модификовање неког решења отвореног кода, и за комплетну 
израду „од нуле“. 

Израда софтвера 

У другом кварталу 2014. започета је финална фаза израде новог софтвера за регистрацију назива 
интернет домена. УО је донео одлуку којом предлаже директору да покрене поступак набавке 
услуге израде софтвера за регистрацију назива домена према пројекту, а одредио је и чланове 
Комисије која ће спроводити набавку. Одређени су чланови УО Станиша Јосић и Снежана Божић, 
а директор је одредио преостале чланове комисије из редова запослених у Канцеларији. Комисија 
за избор извођача за услугу израде софтвера за регистрацију назива домена, на челу са 
Станишом Јосићем, чланом УО, привела је крају свој рад избором најбоље рангиране компаније 
на тендеру и достављањем свог коначног извештаја. Јавни позив је окончан потписивањем 
уговора са понуђачем чија је комерцијална и техничка понуда оцењена као најповољнија за 
РНИДС, према раније утврђеним критеријумима. Одлука УО за покретање јавног конкурса за 
унапређење софтвера донета је 16. октобра 2014. Рок за подношење понуда је био 1. децембар, а 
уговор је потписан 26. децембра 2014. Коначним преговорима и закључењу уговора придружио 
се и радни тим од три члана УО (Зоран Перовић, Александар Павловић и Душан Стојичевић), 
претходно именованих од стране Управног одбора, због свог искуства на сличним пословима а 
са циљем пружања подршке представницима Канцеларије у преговорима са извођачем. 
Завршетком овог обимног и комплексног задатка пре краја календарске године (што је и био 
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иницијални план), уз велико залагање свих учесника, створили су се услови за пуштање у 
комерцијални рад новог софтвера до краја 2015. године, уз максимално растерећење динамике 
одлива финансијских средстава Фондације по пословним годинама.  

Изабрани понуђач, компанија IT BIZ Solutions из Београда, након потписивања уговора са 
Фондацијом крајем 2014. 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. 

Инфраструктура 

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 2016. 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.  

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 последњег квартала 2015. године, отпочео је, а крајем 
квартала је и завршен, отворени поступак набавке ИКТ опреме за нови софтвер. 

Безбедност и доступност ИКТ сервиса 

У периоду од 3. до 9. фебруара 2013. (пре мандата овог сазива УО) извршен је први озбиљнији 
DDоS напад од стране НН лица на инфраструктуру РНИДС-а, што је у датом периоду изазвало 
отежан приступ овлашћеним регистрима апликацији и веб сервисима за регистрацију домена. 
Битно је напоменути да овим нападом ни у једном тренутку на било који начин није било угрожено 
функционисање већ регистрованих домена.  

Током остатка 2013. године, Канцеларија и УО су посебну пажњу посветили овој проблематици и 
иницирали акције које су за циљ имале додатно повећање безбедности целокупног система. 
Процедура за опоравак система у случају хаварије примарне локације је унапређена и боље 
документована, а урађено је тестирање преласка на рад са резервне локације, као и повратка у 
нормални режим рада.  

Канцеларија је доставила у четвртом кварталу 2013. преглед стања ИКТ у Фондацији, који је 
израдио незавизни консултант. По неким налазима из прегледа, Канцеларија је већ кренула да 
ради, а због дугорочних налаза, материјал је уврштен у скуп материјала за израду Стратегије 
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РНИДС-а. Извршене су припреме за формирање ангажовање спољних сарадника на пољу 
развоја DNSSEC политика и истраживању у области IDN адреса е-поште. 

Доступност и поузданост система за разрешавање DNS упита у 2014. је повећана 
реконфигурацијом, где су два примарна DNS сервера, преко којих се врши ажурирање свих 
осталих сервера, скривени тј. учињени невидљивим са Интернета. Захваљујући томе, 
потенцијални напад не може бити усмерен на примарне сервере и мрежа секундарних сервера 
(бар оних који нису под нападом) увек може да прими ажурне податке о зонама.  

За потребе РНИДС-а, у 2014. години Универзитет „Сингидунум“ је израдио студију „Безбедносна 
проширења DNS-а (DNSSEC)“. DNSSEC - Domain Name System Security Extensions је стандард за 
DNS сервере који повећава сигурност корисника DNS сервиса тако што криптографски, јавним 
кључем потписују одговоре DNS сервера, па се тако њихова веродостојност може проверити. 
Потписивањем комплетних зона на DNS серверима омогућава се успостављање сигурне 
комуникације најпре међу различитим DNS серверима који размењују информације, а затим и са 
крајњим корисником до кога стиже тачна, непромењена информација где се неки сервер налази. 
РНИДС планира увођење DNSSEC-а за домаће .RS и .СРБ доменске просторе, чиме ће се 
придружити европским регистрима који су то већ омогућили својим корисницима. На основу 
анализе стандарда, искустава и релевантних докумената, у студији Универзитета „Сингидунум“ су 
формиране препоруке и смернице за имплементацију DNSSEC-а. 

Одмах по сазнавању за HeartBleed пропуст у SSL протоколу у 2014. години, РНИДС је извршио 
тестирање свих сервиса. Показало се да безбедност система није угрожена овим пропустом. 
РНИДС је такође тестирао системе за регистрацију домена код овлашћених регистара и није 
уочио потенцијалне сигурносне проблеме у вези са HeartBleed пропустом. 

Током 2015. 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. 

Доступност система у 2015. 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 2015. 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 
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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. 

Израда новог сајта РНИДС-а 

Након достављеног извештаја Канцеларије о степену реализованог посла на изради новог сајта, 
као и истеку додатних рокова утврђених Анексом уговора, дата је сагласност да се прекине даља 
сарадња са добављачем и примене расположиве мере из важећег Уговора и Анекса уговора. 
Због грубог кршења одредби Уговора о пружању услуге израде веб презентације, у јуну 2013. је 
раскинут уговорни однос са Hаt Wеbtеch, извршиоцем ове услуге. Менице, које су представљале 
обезбеђење овог Уговора, предате су на наплату и комплетна средства су пренета на рачун 
РНИДС-а, тј. повраћено је више од 120% у односу на средства која је РНИДС претходно уплатио 
овом извршиоцу. Канцеларија је доставила у четвртом кварталу предлог тендерске 
документације за израду новог сајта, који није усвојен у овом кварталу, већ је наложено директору 
да се разговара са досадашњим добављачима ове услуге, како би се новчано процениле измене 
на постојећем сајту и да ће се након тога УО одредити да ли даје сагласност за покретање 
отвореног позива за добављача услуга. Након овога, уследио је отворени поступак и набавка 
услуга израде новог сајта. 

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. 

IDN мејлови 

Током боравка председника УО на Криту 2013. године, уговорен је тест за тада једино решење за 
слање и примање порука са IDN адресама е-поште. Набављена су два налога и извршено је 
тестирање јединог решења за IDN имејлове на свету из Афилиаса. Канцеларија је тестирала ово 
решење и закључак УО након извештаја јесте да је ово решење још увек у развојној фази и 
непримењиво у пракси, а да ћемо се као организација укључити у развој квалитетног решења за 
овај сервис. На тему проблема IDN имејлова, УО је подржао иницијативу Русије и Украјине да се 
код великих произвођача софтвера инсистира да своје платформе уприличе за усвојени стандард 
и уведу у кориснички и серверски софтвер. 

Током 2014. Електротехнички факултет Универзитета у Београду је по наруџби РНИДС-а израдио 
Анализу стандарда, препорука и практичних искустава у примени интернационализованих 
назива домена (IDN). Промоција и очување могућности коришћења разних језика у међусобној 
комуникацији представља један од суштинских основа за очување регионалних и локалних 
друштвених заједница, побољшање дијалога између друштава са различитим културним 
наслеђем, као и за развој отвореног и транспарентног механизма за међусобно разумевање и 
унапређење толеранције. Студија се нарочито бави проблемом размене е-поште за е-адресе на 
ћириличким доменима, које и корисничко име (лево од знака „@“) имају на ћирилици. Она на 
стручан начин обрађује проблем текућих стандардна за размену е-поште са ћириличким е-

https://atlas.ripe.net/dnsmon/group/rs
https://atlas.ripe.net/dnsmon/group/xn--90a3ac
http://www.rnids.rs/data/files/IDN_Studija_ETF_verzija_1%201-predato.pdf
http://www.rnids.rs/data/files/IDN_Studija_ETF_verzija_1%201-predato.pdf
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адресама и објашњава нејасноће око примене различитих начина енкодирања писама, односно 
сам процес интернационализације сервиса електронске поште.  

Председник УО се током 2013. укључио у рад Universal Acceptance Steering Group (UASG), која је 
формирана при ICANN-у, како би у директној сарадњи са произвођачима софтвера проовисао 
решења за IDN мејлове. Душан Стојичевић је изабран за копредседавајућег Пројектне групе за 
интернационализацију, једне од четири пројектне групе у саставу UASG. 

Лиценцирање Мајкрософт софтвера  

На седници УО од 14. маја 2013. донета је одлука да се покрене и спроведе отворени поступак 
набавке продужења Мicrosoft лиценци које користи РНИДС. На основу прикупљених понуда за 
набавку лиценци кроз Мicrоsоft ОVS уговор, као наповољнији понуђач изабран је S&Т Srbiја.  

 

  



 

 

Мандатни извештај о раду Управног одбора РНИДС-а 2013-2016. 15/35 

 

Развој корпоративног пословања 

Унапређење и израда аката и процедура 

Током трећег квартала 2014. године, а с обзиром да нови Закон о раду више не прописује да 
Правилник о раду доноси УО код организација код којих је овај орган формиран, донета је одлука 
о укидању Правилника о раду и изведених аката, односно Правилника о дисциплинској 
одговорности запослених у РНИДС-у и Правилника о оцењивању рада запослених по основу 
резултата рада. УО ће припремити за децембарску седницу Конференције суоснивача све 
неопходне промене Статута по овој материји.  

Канцеларији је дат задатак да направи анализу решења Закона о заштити потрошача који 
примењују национални регистри из Европе, а који се односи на примену закона о заштити 
података о личности у пословима регистрације домена. Управни одбор је приступио припреми и 
подели задатака на изради Плана и програма УО за 2015. Такође, донета је одлука о завршетку 
јавне расправе у вези Стратегије РНИДС-а закључно са 30 октобром 2014. Усвојен је и Правилник 
о рачуноводству и рачуноводственим политикама, а дата је сагласност на текст Правилника о 
раду.  

Током 2014. усвојено је Упутство о поступку и условима за резервацију и регистрацију назива 
интернет домена за потребе РНИДС-а.  

У 2015. 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), 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 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. Објављена је током јануара 2016. 

Софтвер за електронске седнице 

На основу анализа које је урадила Канцеларија, 2013. је донета одлука да се набави, на пробни 
период од шест месеци, софтвер „BigPulse“ намењен за електронске седнице УО, али и за 
електронске седнице Конференције суоснивача. Након што буде извршена набавка, софтвер ће 
бити у сврху тестирања, стављен на употребу председнику и заменику председника Конференције 
суоснивача и председнику и заменику председника УО. Канцеларија је задужена да у току 
тестирања пружи потребну техничку подршку. У првом периоду радило се на преводу овог 
софтвера на српски језик и употребу ћирилице. Током новембра одржане су тест седнице на 

http://cert.rnids.rs/
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новом софтверу, а већ до краја четвртог квартала оне су ушле у редовну праксу. Софтвер је 
презентован на редовној седници Конференције суоснивача у децембру 2013. 

Након тестирања у претходној години, те након одлуке да ће се софтвер користити за 
електронске седнице, извршена је почетком 2014. набавка услуге софтвера за гласање на 
електронским седницама „Big Pulse”, на период од годину дана. У првом кварталу, промењен је 
Пословник о раду УО и уведена је нова врста електронских седница – хитне седнице. У 2015. је 
продужена набавка ове услуге. У току тестирања уприличена је и тестна седница Конференције 
суоснивача. 

Раднe групe 

На седници УО 24. априла 2013. донета је одлука о формирању Радне групе за израду нацрта 
промена и допуна Правилника о поступку за решавање спорова у вези регистрације националних 
интернет домена. Радна група за израду Правилника о изменама и допунама Правилника о 
решавању спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, која је 
формирана у другом кварталу, завршила је свој рад. УО је једногласно усвојио предметни 
правилник, а Конференција суоснивача на децембарској седници. 

Крајем трећег квартала УО је донео одлуку о формирању Радне групе за развој пословања. Циљ 
радне групе био је да осмисли и предложи пројекте и акције које би допринеле јачању бренда 
РНИДС-а, поспешиле интерес локалне интернет заједнице за .RS, а нарочито за .СРБ домен, уради 
анализу досадашњих 4ПИ пројеката, обради теме из плана и програма УО које се тичу развоја 
пословања, као и развоја пословања са овлашћеним регистрима. У Радној групи је учествовало 
пет чланова Конференције суоснивача и један члан УО, а за координатора ове Радне групе 
изабран је Горан Миланковић. Током последњег квартала, ова РГ је завршила свој рад. Резултати 
које је ова радна група дала према наведеном задатку, дала је изузетан материјал и бројне 
додатне анализе које су припомогле развоју како Стратегије РНИДС-а, тако и другачијем 
сагледавању пословања. 

У првом кварталу 2014. формиране су две радне групе, док је Радна група за развој пословања и 
званично завршила свој рад након усвајања Извештаја о раду. Формирана је Радна група за 
израду предлога Правилника о спровођењу електронских седница за потребе Конференције 
суоснивача, УО и Статутарне комисије, коју су чинили Војислав Родић, председник Конференције 
суоснивача, Слободан Марковић, из Канцеларије и Александар Павловић, члан УО. 

У 2015. години УО је формирао три радне групе. 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. 

Формирана је и 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. 

Током последњег квартала 2015. 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 
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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 завршиће посао у фебруару 2016. 

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. 

Кризне ситуације 

У вези написа објављеног у „Вечерњим новостима“ током другог квартала 2014, директор је у 
сарадњи са УО предузео потребне мере за санацију штете која је нанета нетачним ставовима и 
чињеницама изнетим у тексту. У сарадњи са адвокатом састављен је деманти и достављен је 
редакцији, који је и објављен. Такође, на неколико радних састанака, УО је разматрао предлоге 
око других активности поводом овог догађаја. 

У погледу помоћи која је потребна угроженим подручјима које су задесиле поплаве, УО је у 
финансијском плану издвојио средства за ту сврху и определио средства у износу од 4.300.000 
динара, у сврху помоћи подручјима угроженим поплавама. У овом кварталу, од ових средстава је 
издвојен мањи део хитне помоћи у висини од три стотине хиљада динара. 

Пред сам крај 2014. године, УО је одлучио о реализацији ставке Финансијског плана за 2014. 
годину, намењеној помоћи подручјима погођеним поплавама. Донирано је 300.000 динара ОШ 
„Мића Станојловић“ из Коцељеве и 300.000 динара Средњој школи у Коцељеви. За потребе 
набавке рачунарске опреме Градској општини Обреновац донирано је 500.000 динара,  а 
одобрена су и средства за помоћ и донацију Предшколској установи “Перка Вићентијевић” у 
Обреновцу, у износу од 599.866 динара са ПДВ-ом, као и Геронтолошком центру у Обреновцу, у 
износу од 476.400 динара са ПДВ-ом. Поред овога, одобрена су и средства за подршку пројекту 
„Кликни безбедно – Центар за безбедни интернет Србија“ у износу од 120.000 динара. 

Током другог квартала против РНИДС, као другооптуженог, покренута је парница поводом 
захтева за промену регистранта за домен vivio.rs. Поводом овог случаја, првостепена комисија 
за одлучивање по приговорима у вези регистрације домена је заседала и донела одлуку, коју је 
касније потврдио УО. Случај је пред Привредним судом у Београду, а УО је ангажовао адвоката 
за овај случај. Поступак је и даље у току. 
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Финансије 

Надзор финансијског пословања Фондације - Интерна ревизија  

Средином марта 2013. Управни одбор је донео одлуку о измени и допуни Правилника о 
организацији, стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије, имајући 
у виду да Закон о рачуноводству и ревизији већ прописује услове које мора да испуни лице 
овлашћено да обавља послове интерне ревизије, као и да се при издавању и обнови сертификата 
пази на испуњеност тих услова, па је Правилник могао да се растерети брисањем једне од 
одредби, која се односила на поседовање сертификата. Истовремено је донета и одлука о 
затварању јавног позива за именовање интерног ревизора расписаног 8. јануара, без избора 
понуђача, а вршиоцу дужности директора је наложено расписивање новог јавног позива. У 
међувремену је обављен надзор над финансијским пословањем РНИДС-а у 2012. години, и 
извештаји су достављени Управном одбору. Последњом изменом Статута Фондације тај посао 
би убудуће требало, у највећој мери, да преузме интерни ревизор. 

Током другог квартала УО је донео Одлуку о измени и допуни Прaвилника o oргaнизацији, 
стaндaрдимa и мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaњe интeрнe рeвизиje, након неуспелог 
конкурса. Измењени текст јавног позива за именовање интерног ревизора је усвојен 1. априла, а 
23. маја је донета одлука којом је изабрана као најбоља понуда за интерног ревизора РНИДС-а, 
понуда ревизорске куће „Moore Stephens Revizija i Računovodstvo“ д.o.o, која је и именована 24. јуна 
за интерног ревизора. Биљана Ромић Пунош је одређена као контакт особа испред УО за сарадњу 
са интерном ревизијом. Током четвртог квартала, сарадња са интерним ревизором, прешла је у 
фазу заједничког рада у оперативним пословима. Интерни ревизор је доставио Анекс уговора 
који представља предлог делокруга рада. Након неколико итерација у побољшању његове 
садржине, Анекс уговора је 13. октобра усвојен. Након усвајања Анекса, интерни ревизор се 
додатно фокусирао на поједине детаље на које је указао УО, и на крају године поднео Извештај о 
интерној ревизији за 2013. годину, који је у целости усвојен од стране УО и представљен на 
седници Конференције суоснивача у децембру. Извештај је показао врлине и мане у раду, али је 
општа оцена рада Канцеларије и директора добра. 

У току 2014. одржано је неколико припремних састанака УО са интерном ревизијом, договорен је 
обим, теме и покренут је процес провере Канцеларије. Такође, директор је са ангажованим 
консултантом извршио снимање процеса у оквиру Канцеларије, па је Каталог процеса прослеђен 
интерној ревизији на разматрање. Интерна ревизија је у задњем кварталу доставила свој 
извештај, који је донео позитиван закључак у односу на рад Канцеларије. 

 

Надзор финансијског пословања Фондације - Екстерна ревизија 

У другом кварталу 2013. УО је раскинуо уговор са досадашњом ревизорском кућом, која је 
пробила рок за доставу материјала више од шест месеци, без оправданог разлога за то кашњење. 
Одмах је организован и отворени јавни позив за заинтересоване ревизорске куће да замене ову 
фирму. Јавни тендер је спроведен у целости у овом кварталу и изабран је нови екстерни ревизор 
за 2013, 2014. и 2015. годину, фирма „Stanišić Audit“ д.о.о. Усвојени закаснели Извештај екстерног 
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ревизора, који није показивао никакве мањкавости у раду Канцеларије, прихваћен је од стране 
УО и представљен на редовној седници Конференције суоснивача у децембру. 

Порез на доходак грађана 

Средином маја 2013. уочен је и по принципу самопријављивања, одмах пријављен и плаћен порез 
на доходак грађана, који је Фондација пропустила да плаћа од оснивања. Порез је настао на име 
службених путовања лица која су ангажована у Фондацији, али нису у сталном радном односу. То 
је донело непланиран одлив средстава од 6 милиона динара. Од Пореске управе преузето је 
Решење и Записник о извршеној теренској контроли којим је усвојен захтев за накнадним 
обрачуном и плаћањем обавеза према државним органима на основу горе описаних службених 
путовања. Решење и Записник Пореске управе - Филијала Стари град су преузети 23. августа 
2013. 

Промена ценовника  

УО је током 2013. укинуо постојање пакета за регистрацију домена, јер је био занемарљив број 
купљених пакета. У осталом делу цене домена нису мењане током целог мандата УО.  

Службени аутомобил 

У трећем кварталу 2013. је коначно пронађен модалитет, и УО је директору одобрио продају 
службеног аутомобила фирми Адиџис. 

Квалификовани добављачи 

Почетком 2014., Канцеларија је предложила унапређену верзију Правилника о набавкама, који је 
кроз итеративни процес, поред осталог, уврстио новину - „квалификованог добављача“, као модус 
који решава проблеме попут оног да за набавку услуге оглашавања у медијима, Канцеларија мора 
да тражи три понуде. Како квалификовани добављач представља категорију која може да доведе 
до злоупотребе уколико није контролисана, у процес одабира је укључен активно УО, а извештаји 
о сваком добављачу се шаљу Конференцији суоснивача.  

Управни одбор је 14. априла 2014. дао директору сагласност за покретање поступка избора 
квалификованих добављача на пословима маркетинга и PR-а. За чланове Конкурсне комисије 
испред УО одређени су Снежана Божић и Душан Стојичевић. На 188. седници УО једногласно је 
усвојена Конкурсна документација за избор квалификованих понуђача за услуге маркетинга и 
PR-а. Након спровођења конкурсне процедуре, Комисија је једногласно донела одлуку да су 
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најпотпуније и најквалитетније понуде дале агенције AgitPROP, Blink, IT TV produkcija, SVA и 
Communis. 

Оперативни рад 

Рад овог сазива УО започет је хитном конститутивном седницом на којој је усвојен Завршни 
рачун. Сви завршни рачуни, као и пописне листе које предходе завршном рачуну, разматрани су 
и усвајани на време. 

У четвртом кварталу 2014, 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 2014. је извршен ребаланс Финансијског плана и 
припремљен је и усвојен Квартални извештај за III квартал. 
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Сарадња са институцијама и организацијама 

Међународна сарадња и активности 

2013. 

У Лисабону су од 13. до 15. марта одржана два CENTR-ова скупа, састанак Радне групе за 
административна питања (Administrative WG) и Генерална скупштина CENTR-а (CENTR 49 General 
Assembly) на којима је учествовао Жарко Кецић, извршни директор за ИКТ. Другог дана 
Генералне скупштине, РНИДС је био представљен у званичној презентацији у којој су приказане 
околности и начин реализације неовлашћене промене DNS записа за 93 .RS домена. Презентација 
је изазвала неочекивано интересовање присутних, нарочито оних учесника који су у својим 
регистрима задужени за безбедност система, и руководилац Радне групе за сигурност (Security 
WG), Берт ван Бринке, изразио је жељу да ова презентација, као и презентација о DDoS нападу на 
наш систем почетком фебруара 2013. буде у распореду за следећи састанак који се одржава 
почетком јуна у Амстердаму.  

У току 2013. РНИДС је учествовао на следећим скуповима: 40th CENTR Legal and Regulatory 
Workshop, Цирих, Швајцарска, 15. фебруар; Domain Puls, Давос, Швајцарска, 18-19. фебруар;  28th 
CENTR Adminstrative Workshop и 49th CENTR General Assembly, Лисабон, Португалија, 13-15. март; 
CENTR Jamboree скупу у Амстердаму, током јуна. 

У организацији РНИДС-а, у Београду је 14. и 15. фебруара одржан 3. CЕNТR радни састанак 
посвећен сигурности (3rd CENTR security workshop). Основна тема састанка био је стандард ИСО 
27001, кораци и аспекти примене у европским регистрима националних интернет домена. 
Дводневној реадионици је присуствовало 26 учесника из 17 европских земаља. Радни састанци 
су одржани у Хотелу „Москва“ у Београду. Зорану Перовићу који је у сопственој организацији на 
састанку RIPE-а, у Македонији од 22. до 23. априла, био и предсавник РНИДС-а, одобрено је да 
може да понуди RIPE-у одржавање регионалног састанака у Србији, чију би организацију помогао 
РНИДС.  

РНИДС је присуствовао на Генералној скупштини на CENTR 50 у Бриселу, Белгија, а представници 
РНИДС-а су били Војислав Родић и Данко Јевтовић. УО је донео одлуку да наша делегација на 
Генералној скупштини CENTR-а гласа за примање у чланство Белорусије и Македоније. Поред 
овога, УО је одлучио о избору кандидата за ccNSO Council за Европски регион, и наложио 
делегацији да тако гласа. В.д. директора Александар Поповић је учествовао на ICANN-овој 
конференцији у Пекингу, а делегација РНИДС-а је учествовала на ICANN 47 одржаном у Дурбану, 
Јужна Африка. На том скупу су били присутни Александар Поповић и Дејан Ђукић. РНИДС је 
учествовао и на скупу CENTR-а одржаном у Стокхолму, Шведска.  

Председник УО је на лични позив руског регистра присуствоваo скупу TLDCON 2013, на Криту, 
Грчка, где је одржао презентацију o ћириличком домену. На позив бугарског регистра, 
председник УО је и у Софији, на локалном скупу Domain Forum, почетком новембра одржао 
предавање на тему IDN и наступајућег другог рођендана .СРБ домена.  

Агенција ЕУ за безбедност мрежа и података (ENISA) је током октобра спровела другу по реду 
кампању "Европски месец сајбер безбедности" (The European Cyber Security Month), којој се од ове 
године придружила и Србија, преко РНИДС-ових активности. Кампања је имала за циљ да 
промовише сајбер безбедност међу грађанима, а РНИДС је у оквиру ове кампање организовао 
два догађаја у Галерији "Озон" у Београду. Најпре је 21. октобра отворена изложба "Историја 
безбедности телекомуникација - од димних сигнала до Интернета", која је на забаван начин 
приказала развој комуникација на даљину, њихове поверљивости, неизменљивости порука и 
доступности преноса. Потом је 22. октобра одржана панел дискусија "Сајбер безбедност сајбер 
Србије", у којој су учествовали домаћи стручњаци из свих области значајних за безбедност на 
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Интернету. Скуп је имао јако добар одјек у медијима, а Србија је, захваљујући овим активностима, 
обезбедила своје присуство међу осталим европским земљама на сајту кампање.  

Са Привредном комором Београда договорено је учешће на скупу „Интелектуална својина у 
дигиталном окружењу“. Овај скуп је одржан 7. марта у просторијама Привредне коморе Београда, 
а организован је у сарадњи са Едукативним центром Завода за интелектуалну својину. Дејан 
Ђукић је, испред РНИДС-а, на овом скупу одржао презентацију са темом „Алтернативно решавање 
спорова у вези назива интернет домена“. 

У мају 2013. представници РНИДС-а су присуствовали скупу „Интернет дијалог Србије“, који је 
одржан у Београду. Исто тако, РНИДС је учествовао на стручном скупу који се одржан у МУП-у 
Србије, у организацији чланова Комитета светске организације INTA, а представници РНИДС-а су 
одржали предавање на овом скупу. У мају 2013. РНИДС је био спонзор форума Digital Day 2013, у 
организацији IAB Serbia. У организацији Комитета светске организације INTA у МУП-у Србије 29. 
априла 2013. одржан је округли сто у вези продаје кривотворене робе на Интернету. У име 
РНИДС-а, Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове је одржао презентацију која 
се односила на разлику између садржаја постављеног на сajт и самог назива домена, условима 
за брисање назива домена и питања сврсисходности брисања назива домена у случајевима када 
се садржајем на сајту крши неко право интелектуалне својине.  

У Привредној комори Србије је 12. децембра, у сарадњи са Међународном организацијом за 
заштиту жигова (INTA), одржан округли сто на тему "Проблеми кривотворене робе путем 
Интернета у Србији". На овом скупу говорили су представници INTA, МУП-а Србије, РАТЕЛ-а, 
канцеларије Повереника за заштиту података о личности, Завода за интелектуалну својину, 
представници приватног сектора и други. Спонзорисан је скуп којим се обележено 40 година рада 
Друштва за информатику Србије. РНИДС и Друштво за информатику Србије су потписали Уговор 
о спонзорству којим је уређено питање медијске промоције РНИДС-а у вези са овим догађајем. 

У склопу 4ПИ пројекта „ИКТ за све“, у Краљеву је 25. јуна одржана једна од завршних активности 
тог пројекта, на којој је испред РНИДС-а присуствовао в.д. директора, Александар Поповић. У сали 
Регионалне привредне коморе Краљево је одржан скуп за просветне раднике и представнике 
школа Рашког округа, предузетнике и друге заинтересоване посетиоце. На њему је промовисан 
сам пројекат, у оквиру ког је, уместо планираних 110 просветних радника, обуку прошло њих 174 
и тиме постало интернет описмењено, регистровано је 10 .СРБ домена и креиран велики број 
блогова просветних радника на Word Press платформи.  

Канцеларију РНИДС-а су 8. новембра 2013. посетили Најџел Хиксон, потпредседник за Европу у 
канцеларији ICANN-а, и Андреа Бекали, менaџер за односе са стејкхолдерима за Европу. Ово је 
била прва посета српском регистру од стране представника међународног регулаторног тела које 
је РНИДС-у и делегирало управљање националним интернет доменима.  

Представници РНИДС-а били су предавачи на традиционалној Конференцији „еТрговина“ на 
Палићу, као и на Конференцији о пословној примени Интернета Webiz, у Зрењанину, 15-17. марта. 
Почевши од јуна вођено је доста преговора са представницима компаније Гугл. У току четвртог 
квартала склопљен је прелиминарни Уговор о чувању поверљивости са компанијом Гугл, који 
претходи развоју сарадње са овом компанијом.  

У последњем кварталу имали смо посету делегеације хрватског националног регистра CARnet, 
чија је сврха била успостављање техничке и пословне сарадње. Директор је као представник 
организације одређен да отвори међународну конференцију „Телфор 2013.“ у Београду. 

2014. 

Након неколико састанака у просторијама РНИДС-а са представником израелске фирме „Cyber 
Gym“, председник УО и директор су на позив посетили ову фирму у Израелу. Искуства коју ова 
фирма која врши обуку из домена сајбер безбедности су велика, те је разговарано о могућој 
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сарадњи. Наставак разговора и опипљиви резултати се очекују након првих практичних потеза 
РНИДС-а у области CERT-а. 

На скупу ICANN meeting 49 који је одржан у Сингапуру, делегација РНИДС-а је узела активно 
учешће, где је Данко Јевтовић, директор, био панелиста на сесији о Европској стратегији, док је 
Душан Стојичевић, председник УО, учествовао у панелу о IDN доменима и добио позив за учешће 
једног члана РНИДС-а у Радној групи (Generation Panel) за ћирилицу која је у фази формирања. 
Сходно најављеној промени у функционисању ICANN-a као организације, а у смислу пребацивања 
контроле IANA функција са Владе САД на ICANN, делегација је узела активну улогу у припреми 
процеса транзиције. 

На CENTR admin радионицу и Domain Pulse, који су се одржали један за другим у Салцбургу у 
Аустрији, упућен је један члан УО, који због приватних обавеза које су искрсле није могао да 
присуствује тим скуповима.  

У овом кварталу, потписан је Споразум о пословно-техничкој сарадњи са македонским 
националним регистром „МарНет“. 

Душан Стојичевић, председник УО, је учествовао на TLDCON 2014, 7th International conference for 
ccTLD registries and registrars of CIS, Central and Eastern Europe, Баку, Азербејџан, 09-12. септембра 
2014. Циљ скупа је био унапређење контаката са представницима руског и кинеског националног 
регистра. 

Војислав Родић (вођа делегације) и Данко Јевтовић су учествовали на CENTR GA52, Генералној 
скупштини у Бриселу, Белгија, од 30. септембра до 2. октобра 2014. На овом скупу одржана је 
презентација о Етичком кодексу РНИДС-а. Од 8. до 11. септембра, Дејан Ђукић, руководилац 
Сектора за опште и правне послове је учествовао на два скупа, IGOV2 и CENTR Legal and 
Regulatory workshop, која су, један за другим, одржана у Ослу, Норвешка. Стефан Ковач, 
координатор регистрације назива домена и послова аналитике, и Владимир Алексић, члан УО, су 
18. септембра учествовали на 33. CENTR Admin Workshop-у организованом у Талину, Естонија. У 
тематској целини посвећеној функционалности закључавања домена, одржао је презентацију на 
тему закључавања домена у .RS и .СРБ доменском простору. У оквиру презентације 
представљени су начин функционисања и процедуре везане за функционалност закључавања 
.RS и .СРБ домена, као и статистички трендови коришћења ове функционалности од увођења до 
данас. 

Продубљена је и сарадња са међународним организацијама, а посебно са ICANN-ом. На ICANN 
meeting у Лос Анђелесу обезбеђено је да следећи ДИДС буде организован уз подршку ове 
организације, начелно је договорено потписивање посебног споразума који ће покривати ову 
тему. Током ccNSO meetinga у оквиру овог догађаја, председник УО Душан Стојичевић представио 
је Етички кодекс. За потребе SEE заједнице а на молбу ICANN-a, РНИДС је обезбедио 
администрацију и модерацију мејлинг листе „ICANN-SEE”. На позив организатора EuroDIG и ICANN-
a, РНИДС се активно укључио у организацију EuroDIG и SEEDIG догађаја за 2015. годину, који су 
одржани у Софији од 3. до 5. јуна. 

Због расправе која је уприличена на захтев gTLD регистара у оквиру ICANN-a, УО је заузео став да 
је РНИДС против употребе .RS у оквиру нових генеричких домена највишег нивоа као SLD, те дa 
уколико буде упућен такав захтев, РНИДС неће дати сагласност. 

У току 2014. учествовали смо у анкети коју су представили представници ccTLD-ова о IANA 
транзицији, кроз организацију CENTR.  

Традиционални догађај који окупља IT професионалце на тему развоја доменског тржишта и 
управљања Интернетом – Domain Forum, по четврти пут је одржан 5. децембра 2014. у Софији. 
Програм скупа имао је четири панела, на којима су разматране теме од нових генеричких домена 
највишег нивоа, па све до питања глобалног управљања Интернетом. Током другог панела 
учесници су разговарали о мултијезичком Интернету и могућности сваке земље да има назив 
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интернет домена на свом писму и језику. Искуства .СРБ националног интернет домена Србије 
овом приликом је представио председник Управног одбора РНИДС-а Душан Стојичевић. О 
развоју других ћириличких домена говорили су и представници руског регистра заједно са 
домаћинима скупа - представницима бугарског регистра националног интернет домена, који су у 
скоријем периоду добили делегацију за .БГ - ћирилички национални интернет домен Бугарске. 
Душан Стојичевић је током четвртог панела, заједно са представницима Интернет корпорације 
за додељена имена и бројеве (ICANN), представником Европске комисије и представником 
бугарског министарства, говорио о управљању Интернетом и будућој улози ICANN-а. Током овог 
панела разговарало се о регионалним трендовима и припремама за EuroDIG – европски дијалог 
о управљању Интернетом, интернационални догађај који је средином 2015. одржан у Софији. 
Посебну пажњу учесника привукао је и панел на тему утицаја нових генеричких домена (newgTLD) 
на тржиште. 

Завршни квартал 2014. обележен је потписивањем споразума о техничко-пословној сарадњи са 
црногорским националним регистром „доМЕн“ и са хрватским регистром „CarNet“. 

РНИДС се кандидовао и добио кандидатуру да буде ко-домаћин регионалног RIPE SEE састанка у 
Београду, током априла 2015. Други кo-домаћин била је фирма SOX. Организована је 
интересантна расправа на тему „IANA транзиције“ у Центру за промоцију науке. Такође, пред крај 
другог квартала организован је твитап, дружење са пријатељима са друштвених мрежа. 

Директор је 25. априла 2014. као говорник учествовао у свечаном отварању међународне научне 
конференције „Синтеза“ Универзитета „Сингидунум“ у Београду. Консултантска кућа Адижес-SEE, 
чије услуге редовно користи РНИДС и која је један од суоснивача Фондације, 6. јуна 2014. је 
прославила 20 година успешног рада. Прослави су присуствовали председник Конференције 
суоснивача Војислав Родић, директор Данко Јевтовић и шеф Сектора за финансије Александар 
Поповић. 

РНИДС је учествовао и директно помогао СтартИТ ФЕСТ, еТрговину и WebDan, догађаје за које је 
процењено да су значајни интернет заједници. 

У овом кварталу одржано је неколико догађаја. РНИДС је ове године по други пут био део 
„Европског месеца сајбер безбедности“, који током октобра спроводи Агенција Европске уније за 
безбедност мрежа и података (ENISA). Тим поводом, РНИДС је организовао је у Музеју науке и 
технике у Београду панел дискусију под називом "Интернет безбедност 3 у 1", коју је водио 
Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом у Фондацији. 
Учесници панела били су домаћи и регионални 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 сарадњи са Студентском унијом Електротехничког факултета у Београду (СУЕТФ) организовано 
је предавање о сајбер безбедности, 14. новембра на Електротехничком факултету. Око 80 
посетилаца, углавном студената и ИТ стручњака, разговарало је о највећим изазовима на пољу 
сајбер безбедности, како у Србији тако и свету. Предавање „Сајбер безбедност у Србији“ 
организовано је након панел дискусије „Интернет безбедност 3 у 1“ која је у Музеју науке и технике 
одржана 29. октобра, а серија сличних предавања наставила се на Факултету организационих 
наука и Факултету безбедности. Као организација од кључног значаја за стабилност и развој DNS 
система у Србији, РНИДС је кроз целокупну своју делатност посвећен очувању безбедности на 
домаћем интернет простору. 

У београдском хотелу БАХ, РНИДС је 27. и 28. новембра организовао 15. CENTR-ову маркетиншку 
радионицу, која је окупила 34 учесника. Они су представљали 21 национални регистар (осим 
европских, био је заступљен и национални регистар Јапана), каталонски регистар и Удружење 
европских националних регистара (CENTR). После дуго времена, оваквом скупу је присуствовао 
представник грчког регистра, а по први пут је присуствовао и представник македонског 
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националног регистра. У оквиру теме о маркетиншким кампањама, запажено излагање је имала 
Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације у РНИДС-у, која је презентовала 
практична искуства из промоције на друштвеним мрежама, везана за кампању „Шта све можеш 
са својим доменом…“ и наградно такмичење „Смисли домен и освоји геџет!“. Додатни квалитет 
њеној презентацији су дали и подаци из анкете која је организована непосредно пред скуп, а у 
оквиру које су национални регистри дали информације о свом искуству са комуникационим 
каналима и праћењем конверзија на својим сајтовима. По очекивању, онлајн маркетинг је 
најпопуларнији, а посета „whois“ страни и листи овлашћених регистара су међу 
најинтересантнијим конверзијама.  

Мултимедијални пројекат "Теслина визија Интернета", премијерно реализован 2012. године, 
доживео је, у виду мобилне изложбе, још две нове поставке: 6-20. октобра на Факултету техничких 
наука у Новом Саду и 10-18. јула у Научном клубу Центра за промоцију науке у Београду. Аутор 
пројекта је Лазар Бошковић, а реализован је у сарадњи РНИДС-а, Галерије "O3one" и Музеја 
Николе Тесле, уз дизајн изложбе који је дело Душана Војнова из Orange студија. 

2015. 

Председник Управног одбора је на првој седници у јануару 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 у току првог квартала. 

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.  

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 веб 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. 

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 

http://www.teslinavizijainterneta.rs/
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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, РНИДС је у априлу 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. 

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 
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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. 

Од 1. до 3. јуна 2015. у Стокхолму, Шведска, одржан је Jamboree 2015, скуп Удружења европских 
регистара CENTR током кога се одржавају све CENTR 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 скуп ”ИНТЕРНЕТ ЗА СВЕ - Прилике и изазови 
управљања Интернетом у Босни и Херцеговини”, који је одржан 1. октобра у Сарајеву, где је 
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учествовао као панелиста и представио модел организације РНИДС-а као ретке 
мултистејкхолдер организације у региону. 

Традиционално, председник УО је гостовао на шестом Domain Forumu, који је одржан 4. децембра 
у Софији. Учествовао је на два панела. 

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. 

2016. 

У фебруару је председник УО учествовао на догађају „Who manages the Internet? Actors in the 
Internet governance ecosystem“ у организацији румунског парламента. 

Овлашћени регистри 

Током четвртог квартала 2014. Управни одбор је донео низ важних одлука са циљем да се 
подржи рад и иницијативе Канцеларије РНИДС-а, као  и да се направи крупан искорак када су у 
питању стратешке ствари у Фондацији. Подржан је предложени модел суфинансирања 
оглашавања овлашћених регистара, уз конструктивне сугестије и незнатне измене истог. 
Канцеларија је такође уприличила акцију „Мистериозни купац“ и представила УО резултате ове 
акције. Тежња је да процес испитивања тржишта овом методом постане сталан, али да се 
побољша у односу на овај први пилот покушај. О уоченим проблемима у продаји домена код ОР-
ова, обавештени су и сами ОР- ови. 

На почетку 2015. усвојен је финални предлог, односно критеријуми за Програм суфинансирања 
оглашавања овлашћених регистара, који је започет током претходног квартала у форми пилот 
пројекта. 

Ћирилички .СРБ домен  

Први рођендан ћириличког .СРБ домена је обележен 29. јануара 2013. у Аеро клубу, у Београду, 
окупљањем представника суоснивача, Управног одбора, овлашћених регистара, Канцеларије, 
сталних сарадника и осталих интерних јавности РНИДС-а. За мање од годину дана регистровано 
је преко 6500 .СРБ назива домена. На жалост, у периоду који покрива овај извештај приметан је 
пад броја регистрованих и обновљених .СРБ домена, што није у супротности са предикцијама 
тима који је радио на увођењу .СРБ домена и свих који прате развој сличних пројеката у свету, 
али је овај податак подстакао Управни одбор и запослене у РНИДС-у на размишљање о корекцији 
стратегије развоја на том пољу, како би се омогућило масовније коришћење ћирилице и 
ћириличких назива домена. 

На другу годишњицу ћириличког .СРБ интернет домена, 27. јануара 2014, РНИДС је у просторијама 
Центра за промоцију науке организовао панел дискусију на тему "Ћирилица и Интернет - у Србији 
и свету". Учесници панела били су др Биљана Дојчиновић, професорка Филолошког факултета у 
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Београду, др Жарко Мијајловић, редовни професор Математичког факултета у Београду, Миленко 
Васић, ИТ новинар и сарадник Одборa за стандардизацију српског језика САНУ, Werner Staub, члан 
Извршног одбора CORE Association (www.corenic.org), организације која је регистар ћириличких 
New gTLD домена .САЙТ и .ОНЛАЙН, Сашо Димитријоски, директор МАРнета (www.marnet.mk), 
македонског националног интернет регистра и председник Управног одбора РНИДС-а, Душан 
Стојичевић.  

Поводом треће године постојања ћириличког националног интернет домена .СРБ, 27. јануара 
2015. 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.  

ДИДС 

Четврта годишња конференција ДИДС 2013, одржана је 18. априла, у Хотелу "Москва" у Београду. 
Дан интернет домена Србије је окупио 20 учесника из земље и света и преко 180 посетилаца и 
новинара из 28 медијских кућа и агенција. Конференцији су, између осталих, присуствовали и 
представници Министарства финансија и привреде, Управе за дигиталну агенду и РАТЕЛ-а. 

Преко 260 посетилаца је присуствовало петом јубиларном „Дану интернет домена Србије“ који је 
одржан 10. марта 2014. у Хотелу „Metropol Palace“ у Београду. Традиционална конференција о 
развоју Интернета у свету и на .RS и .СРБ доменским просторима Србије, одржана је под слоганом 
„Доменизација, Друштвенизација, Добра локација“. УО је оценио овај скуп као успео и бољи од 
претходних, али је дефинисао и поља за побољшања. Током другог квартала предложено је да се 
формира Организациони одбор и да се на овај скуп придода скуп регистара из региона. 
Дискутовано је о могућим темама на Конференцији у циљу благовременог позивања учесника. 

Председник УО је добио одобрења од стране ICANN-a и EuroDIG-a за коришћење логотипа на 
Конференцији ДИДС 2015, као плод његове личне иницијативе. Од 2015. 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 је 
комплетно редизајниран. 

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 блок 
Конференције под називом „Господари Интернета“ говорио је о најављеним променама у 
глобалном управљању Интернетом. Без правилног и недискриминишућег превођења домена у IP 
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адресе и њихове фер расподеле међу милијардама повезаних уређаја, Интернет би био 
распарчан. Од септембра текуће године 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. 

 

 

Сарадња са државним органима  

Испуњење обавеза према Споразуму са МТИД (данас МТТТ) 

У току 2015. један од најважнијих задатака за УО било је испуњење Споразума са МТИД. Чланови 
УО Душан Стојичевић и Снежана Божић, делегирани су у тим Канцеларије који прати реализацију 
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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 

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.  

Остало 

Почетком децембра 2013. одржан је састанак са представницима Управе за дигиталну агенду и 
Министарства за телекомуникације, који су на састанку изнели жељу за продубљивањем 
сарадње, поготово на плану заједничког наступа у јавности у односу на стандарде који треба да 
буду усвојени у нашој земљи. Тема је првенствено била стандард IPv6, а поред тога, представници 
дигиталне агенде су видели могућност да РНИДС учествује у анти-спем пројектима као и у другим 
пројектима које организује држава. Посебно је издвојена тема помоћи држави у преговорима око 
ЕУ интеграција у погледу Поглавља 10 (о телекомуникацијама), где ће РНИДС учествовати у 
оквиру експертске групе. УО је поздравио овакву понуду државе, а о нивоу сарадње и 
евентуалних новчаних средстава УО ће одлучивати на бази 25 предлога сваког појединачног 
пројекта. Свакако, планирано је да се једанпут месечно одржавају радни састанци. Фондација је у 
четвртом кварталу издала занимљиву едукативну брошуру која се односи на жиг и регистрацију 
назива домена, а у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину. 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, предложило је РНИДС као 
организацију која ће спроводити активности у циљу имплементације Стратегије преласка на IPv6 
протокол, што се огледа у припреми акционог плана преласка на IPv6. УО је прихватио овај 
предлог и започео неопходне припреме и консултације како би се овај посао завршио на време. 
Услед расписивања парламентарних избора, Министарство је посао израде Стратегије одложило 
за други квартал. Сходно томе, формирана је Радна група која ће израдити предлог овог Акционог 
плана, а у чији састав је ушло неколико чланова Конференције суоснивача, један члан 
Канцеларије и један члан УО (Зоран перовић, заменик председника УО). У току другог квартала, 
Радна група за IPv6 је завршила свој рад и донела Акциони план за промоцију и проширење 
употребе новог интернет протокола. У оквиру свог рада, Радна група је уприличила један 
полујавни сусрет са техничким лицима (администраторима) водећих телекомуникационих 
компанија на нашем тржишту. Као резултат овог сусрета десило се формирање RSNOG мејлинг 
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листе, на којој ће се налазити припадници ове групе лица и расправљати о техничким питањима 
и размењивати искуства.  

Током другог квартала 2014. Управни одбор је разматрао и усвојио извештај Радне групе IPv6 и 
дао даљу подршку у процесу преласка на IPv6 у Србији. УО је такође, након пријема извештаја ове 
радне групе, донео следећу одлуку: Полазећи од потребе да се на систематски начин приступи 
праћењу стања и унапређивању безбедности у области националних домена, УО РНИДС задужује 
Канцеларију да, имајући у виду релевантну међународну праксу (у коју, између осталог спада, RFC 
2350, документи за акредитацију по Trusted Introducer оквиру, смернице ENISA о раду CSIRT-ова, 
Анекс I нацрта Директиве ЕУ о информационој безбедности итд), до краја септембра 2014. године 
сачини документ са описом делатности и корацима за успостављање тима за безбедност и 
одговор на инциденте за подручје националних домена - РНИДС Security and Incident Response 
Team, РНИДС-SIRT. 

У склопу преговора са ЕУ, РНИДС је укључен у рад владине РГ за припрему аката за преговоре по 
Поглављу 10 (Телекомуникације, Информационо друштво и медији). Током другог тромесечја 
Слободан Марковић, , саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом у Фондацији, и 
Душан Стојичевић, председник УО, који су били одређене од стране УО, припремили су 
платформске документе по питању управљања доменима .RS и .СРБ, које УО усвојио 
платформске документе са којим се изашло у РГ и који су као такви, без измена презентовани 
током преговора са ЕУ. На почетку трећег квартала, у Бриселу је одржан билатерални скрининг 
за поглавље 10 – информационо друштво и медији – у склопу приступања Србије ЕУ. Током овог 
догађаја представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација представили су рад 
РНИДС- а и презентацију коју смо припремили о функционисању интернет домена у Србији. Пред 
крај тромесечја стигле су оцене које указују да не постоје проблеми у управљању доменима и 
оценила је нашу организацију врло позитивно. Како не постоје директиве ЕУ које се тичу 
доменске политике, овај доменски део Поглавља 10 прошао је са одличним оценама и неће се 
више разматрати. 

Током августа 2014. организован је састанак председника Управног одбора и директора РНИДС-
а са Душаном Стојановићем, директором Дирекције за е-Управу. На састанку је било речи о 
модалитетима будуће сарадње РНИДС-а и Дирекције и договорено је закључивање Споразума о 
сарадњи. 

УЗЗПРО се обратио Фондацији захтевом за делегацијом домена за потребе државе (.GOV.RS), 
коме је одговорено да важећи Општи услови о регистрацији назива националних интернет 
домена не предвиђају такву могућност.  

Прикупљање и обрада ЈМБГ-а поново су постале тема за расправу у оквиру РНИДС-а. Обратио 
нам се Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са 
оспоравањем начина досадашњег прикупљања и чувања тих података. На овом проблему 
заједно са Канцеларијом радио је и УО. 

У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у Дому Народне скупштине, 
18. новембра 2014. је одржана трећа по реду Конференција "Интернет дијалог Србије", која 
представља иницијативу отворену за неформалне дискусије заинтересованих актера из целе 
Србије о питањима развоја, употребе и управљања Интернетом. Циљ Конференције је био да 
окупи и подстакне све заинтересоване стране у Србији да размене мишљења и најбоља искуства, 
да предложе нове инцијативе које ће побољшати развој и употребу Интернета у Србији, као и да 
размотре питања која ће бити предмет дискусија на састанцима Европског и светског дијалога о 
управљању Интернетом. На другој пленарној сесији са темом „Нове технологије и употреба 
Интернета“, коју је модерирао помоћник министра Сава Савић, учешће је узео и РНИДС, поред 
осталих учесника сесије (МТТТ, РАТЕЛ, ПКС, Дирекција за електронску управу и Пиратска 
партија), односно председник УО Душан Стојичевић. Он је искористио прилику да се захвали 
Влади Србије која је у преговоре са ЕУ укључила и цивилни сектор и невладине организације, што 
нису урадиле многе друге земље. У даљој дискусији је навео да ЕУ није нашла ниједан проблем у 
сфери управљања интернет доменима у Србији и скренуо пажњу на IPv6, који је РНИДС омогућио 
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још пре две године, али је Влада његову имплементацију уклонила из Акционог плана, што ће 
утицати на имплементацију IPv6 у Србији. Навео је и да РНИДС већ обавља неке елементе SIRT-а 
и најавио да ће почетком идуће године РНИДС формирати ово тело за потребе интернет домена. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација ставило је почетком трећег квартала 2015. 
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 Скупштини 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 2015. 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 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 2015. 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 
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 

https://www.rnids.rs/files/Novosti/RNIDS%20-%20Komentari%20na%20nacrt%20ZoIB.pdf
https://www.rnids.rs/files/Novosti/RNIDS%20-%20Komentari%20na%20nacrt%20ZoIB.pdf
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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. 

Награде 

На манифестацији WebTop50, одржаној 30. јануара 2014. у свечаној сали Скупштине града 
Београда, рачунарски часопис "PC Press" је РНИДС-у доделио Специјално признање. Избор 
педесет најбољих домаћих веб сајтова је традиционална акција коју "PC Press" организује још од 
1997. године, а овогодишње Специјално признање РНИДС је заслужио за успешно трогодишње 
спровођење конкурса за 4ПИ (суфинансирање пројеката на Интернету).  

Креиран је сав потребан материјал и пријављена кампања за промоцију .СРБ домена на конкурс 
CENTR Awards 2013, први такав конкурс у организацији CENTR. Нажалост, у категорији у којој смо 
ми конкурисали (Marketing and Communication), конкурисао је и EURid са својим програмом 
суфинансирања промотивних активности .EU овлашћених регистара, који је и однео награду. 

Преглед финансијских средстава 

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

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 
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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, 31. 1. 2016.       Душан Стојичевић 

         председник УО 

 


