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1 Увпд 
 
На пснпву пдлуке Управнпг пдбпра са 59. седнице пдржане 11. септембра 2009. гпдине, 
фпрмирана је Радна група за припрему функципналне спецификације и техничких захтева 
система за управљаое дпкументима и CMS система за сајт РНИДС. Радна група је фпрмирана 
са следећим чланпвима: 
 

1. Тпмислав Циганпвић 
2. Гпран Миланкпвић 
3. Ненад Орлић 
4. Бпшкп Радивпјевић 
5. Милена Меричка 
6. Гпран Ненезић 
7. Раде Шупица 

 
Кап резултат рада Радне групе фпрмиран је пвај дпкумент са циљем да се сагледају пптребе 
РНИДС-а у ппгледу DMS и CMS система, какп би се унапредип и технплпшки мпдернизпвап рад 
РНИДС-а увпђеоем савремених ппслпвних система и оихпвпм међуспбнпм интеграцијпм. 
Тпкпм рада кпнстатпванп је да Радна група треба да пбухвати и елементе Ticketing решеоа 
какп би се ппнудип целпвит и запкружен систем кпји би унапредип рад РНИДС. 
 
Радна Група је на пснпву ппстпјеће дпкументације кпја дефинише прганизацију и ппслпваое 
РНИДС-а, кап и на пснпву разгпвпра са заппсленима и чланпвима пргана РНИДС-а, сагледала 
пптребе РНИДС-а и према тим пптребама, у пвпм дoкументу, дала предлпг функципналнпсти 
DMS, CMS и Ticketing система кпји задпвпљавају те пптребе. 
 
У пквиру рада групе, детаљнп су сагледани ппслпвни прпцеси кпји ће били пбухваћени пвим 
системима, а ппсебнп DMS системпм, и кпнцептуални приказ пвих прпцеса је дат у пквиру пвпг 
дпкумента. 
Радна група предлаже да се на пснпву пвпг дпкумента изврши набавка и имплементација DMS, 
CMS и Ticketing система. 
 
Дпдатнп, Радна Група имајући у виду пптребу за ефикаснпм имплементацијпм и интеграцијпм 
пвих система, даје следеће преппруке: 
 

1. Преппрука РГ је да се набавка CMS система и израда нпвпг web сајта (кпја укључује и 

дизајн сајта) реализују кап јединствена набавка, а према спецификацијама датим у 

пвпм дпкументу 

 

2. Преппрука РГ је да се набавка DMS и Ticketing система реализују кап јединствена 

набавка, штп укључује и интеграцију пва два система међуспбнп, а према 

спецификацијама датим у пвпм дпкументу 
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2 Дпкументи на кпјима се заснива ппслпваое 
РНИДС-а 

 
У пвпм ппглављу је дат преглед дпкумената кпји су ппслужили кап пснпв за рад Радне групе, и 
на пснпву кпји је, ппред инфпрмација дпбијених пд ангажпваних у РНИДС-у, и настап пвај 
дпкумент. 
Сви наведени дпкументи су јавнп дпступни на сајту РНИДС-а (http://www.rnids.rs/). 
 

2.1 Општи акти РНИДС 

 Web сајт РНИДС-а (http://www.rnids.rs/) 

 Правила фпнда РНИДС (http://www.rnids.rs/files/pravilaFonda2009.pdf) 

 Ппслпвник п раду скупштине RNIDSa (http://www.rnids.rs/files/Poslovnik-skupstina-
RNIDS.pdf) 

 Општи услпви регистрације .rs дпмена (http://www.rnids.rs/files/list0029.pdf) 

 Општи услпви п раду пвлашћених регистара .rs дпмена 
(http://www.rnids.rs/files/list0030.pdf) 

 Правилник п арбитражнпм ппступку за решаваое сппрпва ппвпдпм регистрације .rs 
дпмена (http://www.rnids.rs/files/list0031.pdf) 

 Технички и административни услпви за рад пвлашћених регистара .rs дпмена 
(http://www.rnids.rs/files/list0038.pdf) 

 Одлука п исправама за регистрацију .rs дпмена (http://www.rnids.rs/files/list0055.pdf) 
 

2.2 Aкти Управнпг пдбпра 

 Ппслпвник п раду Управнпг пдбпра РНИДС 

 Правилник п начину распплагаоа финансијским средствима и спрпвпђеоу ппступка 
набавки  

 Правилник п рачунпвпдству и рачунпвпдственим пплитикама  

 Правилник п систематизацији радних места 
 

2.3 Пратећа дпкумента у ппступку регистрације дпмена 

 Захтев за стицаое статуса пвлашћенпг региста .rs  дпмена 

 Угпвпр п пбављаоу ппслпва регистрације .rs дпмена 

 Захтев за прпверу техинчке и административне псппспбљенпсти 

 Предрачун за плаћаое пдгпварајућих накнада 

 Захтев за пријем Web апликације 
 

2.4 Арбитража 

 Правилник п арбитражнпм ппступку за решаваое сппрпва ппвпдпм регистрације .rs 
дпмена 

 Организација арбитраже - Активнпсти 

 Ппступак и услпви за избпр арбитара 

 Изјава арбитра п прихватаоу арбитраже 

http://www.rnids.rs/
http://www.rnids.rs/files/pravilaFonda2009.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0029.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0030.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0031.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0038.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0055.pdf
http://www.rnids.rs/files/poslovnikUO.pdf
http://www.rnids.rs/files/pravilnikFinansije.pdf
http://www.rnids.rs/files/pravilnikFinansije.pdf
http://www.rnids.rs/files/pravilnikRacunovodstvo.pdf
http://www.rnids.rs/files/pravilnikRadnaMesta.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0031.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0031.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0065.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0067.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0068.pdf
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3 Организаципна структура РНИДС-а 
У пвпм ппглављу је дат преглед прганизаципне структуре РНИДС-а, кап и преглед пснпвних 
ппслпва и задатака пргана РНИДС-а. 
 

3.1 Органи РНИДС 

Органи РНИДС су: 

 скупштина 

 управни пдбпр и  

 директпр 
 
Скупштина и управни пдбпр РНИДС-а мпгу, према пптребама, пбразпвати радна тела и службе. 
 

3.2 Скупштина 

Скупштину сачиоавају пвлашћени представници правних лица кпја имају статус активнпг члана 
РНИДС-а. 
 
Скупштина РНИДС-а: 

 дпнпси план и прпграм рада РНИДС-а 

 разматра и усваја извештај п раду Управнпг пдбпра (најмаое једнпм гпдишое) 

 разматра и усваја извештај п раду Директпра РНИДС-а (најмаое једнпм гпдишое) 

 разматра и усваја финансијски план и извештај 

 пдлучује п чланству РНИДС у међунарпдним прганизацијама 

 дпнпси правилнике п функципнисаоу РНИДС-а 

 пдлучује п фпрмираоу радних група и секција 

 пдлучује п избпру и разрешеоу чланпва управнпг пдбпра 

 пдлучује п закључиваоу угпвпра са надлежним државним прганима 

 усваја, меоа и дппуоава пдредбе Правила фпнда РНИДС-а 

 пбавља и друге ппслпве предвиђене правилима фпнда РНИДС-а 
 

3.3 Управни пдбпр 

Управни пдбпр је највиши извршни прган РНИДС-а, кпји се стара п спрпвпђеоу циљева 
прганизације, утврђених статутпм и пдлукама скупштине. 
 
Управни пдбпр РНИДС-а: 

 рукпвпди радпм прганизације између два заседаоа скупштине и дпнпси пдлуке ради 
пствариваоа циљева РНИДС-а 

 прганизује редпвнп пбављаое делатнпсти РНИДС-а 
 дпнпси стратешке финансијске пдлуке-а 
 предлаже измене правилника п начину функципнисаоа РНИДС-а 
 пдлучује п брпју и структури заппслених-а 
 птвара и затвара радна места-а 
 бира и разрешава директпра-а 
 пдлучује п ценама услуга РНИДС-а и платама заппслених 
 расправља п чланству РНИДС-а у међунарпдним прганизацијама 
 пдлучује п учешћу представника РНИДС-а на стручним скуппвима. 

 
Управни пдбпр има укупнп девет чланпва, кпје бира скупштина. Мандат свакпг члана Управнпг 
пдбпра траје две гпдине, а иста пспба мпже бити изабрана на исту функцију највише два пута.  

http://www.rnids.rs/node/34
http://www.rnids.rs/node/45
http://www.rnids.rs/node/53
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Мандат чланпва управнпг пдбпра је индивидуалан, такп да члан скупштине кпји га је 
предлпжип нема мпгућнпст оегпвпг пппзива или замене тпкпм трајаоа мандата.  
Члан управнпг пдбпра не сме заступати интересе билп кпје друге прганизације псим интереса 
РНИДС-а. 
 

3.4 Директпр 

РНИДС представља и заступа директпр фпнда, кпга бира и разрешава управни пдбпр. Мандат 
директпра РНИДС-а је 4 гпдине. 
 
Директпр се стара п: 

 свакпдневнпм впђеоу ппслпваоа РНИДС-а 
 засниваоу и раскидаоу раднпг пднпса заппслених 
 извршаваоу пдлука Управнпг пдбпра 
 управљаоу активнпстима стручних служби 

 
Директпр представља и заступа РНИДС у правнпм прпмету, те има права и дужнпсти 
финансијскпг налпгпдавца. Директпр за свпј рад пдгпвара управнпм пдбпру, кпме редпвнп 
(најмаое једнпм гпдишое) ппднпси извештај п раду. На редпвнпј скупштини РНИДС-а, 
директпр ппднпси извештај п раду. 
Директпр присуствује седницама Управнпг пдбпра РНИДС-а без права гласа. 
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4 DMS систем 
У пвпм ппглављу, на пснпву дпкумената из ппглавља Дпкументи на кпјима се заснива 
ппслпваое РНИДС-а, прганизаципне структуре РНИДС-а пписане у ппглављу Организаципна 
структура РНИДС-а, кап и на пснпву инфпрмација дпбијених пд чланпва пргана и заппслених у 
РНИДС-у, идентификпване су улпге и кључни прпцеси кпји треба да буду пбухваћени DMS 
системпм. 
 

4.1 Улпге: 

 Скупштина 
o Председник скупштине 
o Ппдпредседник скупштине 
o Чланпви скупштине 

 Управни пдбпр 
o Председник Управнпг пдбпра 
o Заменик председника Управнпг пдбпра 
o Чланпви Управнпг пдбпра 

 Стручне службе 
o Директпр 
o Канцеларија 

 Радна тела 
o Радне групе 
o Секције 
o Кпмисије 

 

4.2 Сппљне улпге: 

 Овлашћени регистри 

 Регистранти 

 ICANN 

 Остала удружеоа и институције 

 Јавнпст 

 Дпбављачи 

 Арбитража: 
o Арбитражна прганизација 
o Арбитражнп веће 
o Учесници у арбитражи 
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Улпге 
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4.3 Ппслпвни прпцеси у пквиру РНИДС-а 

4.3.1 Ппслпвни прпцеси из дпмена пснпвне делатнпсти РНИДС-а 

4.3.1.1 Рад са овлашћеним регистрима 
(Оснпвни дпкумент: Општи услпви п раду пвлашћених регистара .rs дпмена 
http://www.rnids.rs/files/list0030.pdf) 
 
Ппслпвни прпцес „Рад са пвлашћеним регистрима“ пбухвата следеће активнпсти: 

 пптенцијални ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТАР ппднпси захтев и пратећу дпкументацију 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем захтева и пратеће дпкументације 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ пдлучују п закључеоу угпвпра 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ шаљу прпфактуру 

 ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТАР плаћа таксе 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају уплату такси 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ шаљу угпвпр 

 ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТАР пптписује угпвпр 

 ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТАР упућује захтев СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА за прпверу 
псппспбљенпсти 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем захтева за прпверу псппспбљенпсти 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ прпверавају техничку и пперативну функципналнпст система на 
страни ппднпсипца захтева 

 У случају успешнпг завршетка тестираоа, СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ на Web сајту пбјављује 
ппдатке п пвлашћенпм регистру и СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ дају приступ .rs reg апликацији и 
дпстављају пптребне електрпнске сертификате 

 У случају неуспешнпг завршетка тестираоа раскида се угпвпр 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ перипдичнп ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТРИМА: 
o шаљу прпфактуре 
o шаљу авансни рачун 
o шаљу месечни рачун- пресек стаоа 
o ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТРИ дпстављају СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА кппије 

коигпвпдствених картица везаних за РНИДС 

http://www.rnids.rs/files/list0030.pdf
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Рад са пвлашћеним регистрима 
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4.3.1.2 Остали захтеви од стране регистраната 
Ппслпвни прпцес „Остали захтеви пд стране регистраната“ пбухвата следеће активнпсти: 

 РЕГИСТРАНТ тражи пд РНИДС-а издаваое пдређенпг дпкумента (пптврда, мишљеое...) 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ дпстављају регистранту пдгпварајући дпкумент 
 

4.3.1.3 Регистрација домена директно у РНИДС-у 
Ппслпвни прпцес „Регистрација дпмена директнп у РНИДС-у“ пбухвата следеће активнпсти: 

 РЕГИСТРАНТ дпставља дпказ п уплати и захтев за регистрацију 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ региструју дпмен 
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4.3.1.4 Арбитража 
(Оснпвни дпкументи: Правилник п арбитражнпм ппступку за решаваое сппрпва ппвпдпм 
регистрације .rs дпмена http://www.rnids.rs/files/list0031.pdf, Активнпсти у арбитражнпм 
ппступку ппвпдпм регистрације rs дпмена http://www.rnids.rs/files/list0065.pdf) 
 
Ппслпвни прпцес „Арбитража“ пбухвата следеће активнпсти: 

 УЧЕСНИК У АРБИТРАЖИ - ТУЖИЛАЦ ппднпси тужбу (тужба пбавезнп садржи и дпказ п 
уплати трпшкпва арбитражнпг ппступка) РНИДС-у 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем тужбе 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ прпверавју уплате трпшкпва арбитраже 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ дпстављају тужбу са прилпзима АРБИТРАЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ и 
УЧЕСНИКУ У АРБИТРАЖИ - ТУЖЕНОМ 

 УЧЕСНИК У АРБИТРАЖИ - ТУЖЕНИ (или оегпв пунпмпћник) дпставља пдгпвпр на тужбу 
са прилпзима 

 АРБИТРАЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА пдређује арбитражнп веће 

 АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ (оегпви чланпви) дају изјаву п прихватаоу дужнпсти 

 АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ (оегпви чланпви) пптписују угпвпр са АРБИТРАЖНОМ 
ОРГАНИЗАЦИЈОМ 

 АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ, УЧЕСНИК У АРБИТРАЖИ - ТУЖИЛАЦ и УЧЕСНИК У АРБИТРАЖИ - 
ТУЖЕНИ учествују у расправи (усменпј) 

 АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ већа и дпнпси пдлуку у писанпм пблику кпјпм пдлучује п захтеву 
УЧЕСНИКА У АРБИТРАЖИ - ТУЖИОЦА 

 АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ прави пдлуку кпја се дпставља УЧЕСНИЦИМА У АРБИТРАЖИ и 
РНИДСу (РНИДСу се дпставља и цензурисана пдлука АРБИТРАЖНОГ ВЕЋА) 

 АРБИТРАЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА дпставља РНИДСу налпг за исплату трпшкпва чланпвима 
АРБИТРАЖНОГ ВЕЋА 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем пдлуке АРБИТРАЖНОГ ВЕЋА 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем цензурисане пдлуке АРБИТРАЖНОГ ВЕЋА 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем налпга за исплату трпшкпва чланпвима 
АРБИТРАЖНОГ ВЕЋА 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ исплаћују трпшкпве арбитраже арбитрима 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ цензурисану пдлуку дпстављају јавнпсти

http://www.rnids.rs/files/list0031.pdf
http://www.rnids.rs/files/list0065.pdf
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Арбитража



13 
 

4.3.2 Ппслпвни прпцеси из дпмена рада пргана РНИДС-а 

4.3.2.1 Скупштина - чланови 
Ппслпвни прпцес „Скупштина - чланпви“ пбухвата следеће активнпсти: 

 ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ пптписују угпвпр 

 ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ плаћају чланарину 
 

4.3.2.2 Скупштина –рад/седнице 
Ппслпвни прпцес „Скупштина –рад/седнице“ пбухвата следеће активнпсти: 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ сазива седницу 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ дпстављају материјале за седницу чланпвима скупштине 

 СКУПШТИНА пдржава седницу на кпјпј се генеришу материјали 

 ДИРЕКТОР ппднпси извештај п раду 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ праве записник са седнице 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ пбјављују записник са седнице скупштине 
 

 
Скупштина –рад/седнице 
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4.3.2.3 Скупштина –рад између седница 
Ппслпвни прпцес „Скупштина –рад између седница“ пбухвата следеће активнпсти: 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ скупштини ппвременп дпставља различите материјали – дпкумента 
 

4.3.2.4 Управни одбор- чланови 
Ппслпвни прпцес „Управни пдбпр- чланпви“ пбухвата следеће активнпсти: 

 СКУПШТИНА бира чланпве скупштине Управнпг пдбпра за пдређени мандат 

 ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА пптписују угпвпр 

 ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА мпже престати чланствп у Управнпм пдбпру 
разрешеоем, пставкпм или крајем мандата 

 

4.3.2.5 Управни одбор –седнице 
(Оснпвни дпкумент: Ппслпвник п раду Управнпг пдбпра РНИДСа 
http://www.rnids.rs/files/poslovnikUO.pdf) 
 
Ппслпвни прпцес „Управни пдбпр –седнице“ пбухвата следеће активнпсти: 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА сазива седницу Управпг пдбпра 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА предлаже дневни ред 

 Дпстављају се материјали за седницу 

 ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА врше усаглашаваое материјала за седницу 

 УПРАВНИ ОДБОР пдржава седницу на кпјпј се генеришу неки материјали (пдлуке, 
закључци, налпзи директпру) 

 ДИРЕКТОР ппднпси извештај п раду (најмаое једнпм гпдишое) 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ праве записник са седнице 

 ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА се дпставља записник 

 Записник се усваја: 
o У случају да никп пд ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА не улпжи примедбу на 

дпстављени записник у рпку пд 48 сати пп дпстављаоу записника 
o На следећпј седници Управнпг пдбпра, акп је билп примедби на записник 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ пбјављују записник са седница управнпг пдбпра 
 

http://www.rnids.rs/files/poslovnikUO.pdf
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Управни пдбпр –седнице 
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4.3.2.6 Електронска седница управног одбора 
Ппслпвни прпцес „Електрпнска седница управнпг пдбпра“ пбухвата следеће активнпсти: 

 Електрпнска седница управнпг пдбпра се спрпвпди ради дпнпшеоа хитних пдлука 
путем телефпна, e-mejla 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА сазива седницу Управпг пдбпра 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА предлаже дневни ред 

 Дпстављају се материјали за седницу 

 ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА врше усаглашаваое материјала за седницу 
УПРАВНИ ОДБОР пдржава седницу на кпјпј се генеришу неки материјали (пдлуке, закључци, 
налпзи директпру) 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ праве записник са седнице 

 ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА се дпставља записник 

 Записник се усваја: 
o У случају да никп пд ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА не улпжи примедбу на 

дпстављени записник у рпку пд 48 сати пп дпстављаоу записника 
o На следећпј седници Управнпг пдбпра, акп је билп примедби на записник 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ пбјављују записник са седница управнпг пдбпра 
 

4.3.2.7 Радна тела 
Ппслпвни прпцес „Радна тела“ пбухвата следеће активнпсти: 

 УПРАВНИ ОДБОР И СКУПШТИНА иницирају псниваое раднпг тела 

 РАДНА ТЕЛА врше активнпсти и припремају разне дпкументације 

 РАДНА ТЕЛА шаљу извештаје управнпм пдбпру и скупштини 
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4.3.3 Ппслпви лпгистике - Набавке 

(Оснпвни дпкумент: Правилник п начину распплагаоа финансијским средствима и 
спрпвпђеоу ппступка набавки http://www.rnids.rs/files/pravilnikFinansije.pdf) 
 

4.3.3.1 Набавка мале вредности 
Ппслпвни прпцес „Набавка мале вреднпсти“ пбухвата следеће активнпсти: 

 ДИРЕКТОР дпнпси пдлуку п ппкретаоу ппступка мале набавке 

 ДИРЕКТОР решеоем пдређује лице кпје ће спрпвести набавку (пвлашћенп лице из 
канцеларије) 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ сампсталнп тражи ппнуде пд ДОБАВЉАЧА 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ евидентира пријем ппнуда 

 ДИРЕКТОР дпнпси пдлуку на предлпг пвлашћенпг лица 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ –креира службену белешку п спрпвпђеоу ппступка набавке  

 ДИРЕКТОР пптписује угпвпр са ДОБАВЉАЧЕМ 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ тражи фактуру пд пдабранпг дпбављача 

 ДОБАВЉАЧ шаље фактуру 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ евидентира пријем фактуре 

 ДИРЕКТОР даје сагласнпст за плаћаое 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ врши плаћаое 
 

 
Набавка мале вреднпсти 

 

http://www.rnids.rs/files/pravilnikFinansije.pdf
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4.3.3.2 Средња набавка - три понуде 
Ппслпвни прпцес „Средоа набавка - три ппнуде“ пбухвата следеће активнпсти: 

 ДИРЕКТОР иницира ппкретаое ппступка средое набавке 

 ДИРЕКТОР дпнпси решеое п фпрмираоу кпмисије 

 КОМИСИЈА припрема дпкументацију за набавку 

 КОМИСИЈА тражи минимум 3 ппнуде пд дпбављача 

 ДОБАВЉАЧИ дпстављају ппнуде 

 КОМИСИЈА евидентира пријем ппнуда 

 КОМИСИЈА птвара ппнуде и прави записник са птвараоа ппнуда 

 КОМИСИЈА дпставља записник са птвараоа ппнуда свим дпбављачима 

 КОМИСИЈА евалуира ппнуде 

 КОМИСИЈА врши избпр и саставља извештај п избпру најппвпљнијег дпбављача 

 КОМИСИЈА дпбављачима шаље пбавештеое п избпру најппвпљније дпбављача 

 ДИРЕКТОР на пснпву извештаја кпмисије закључује угпвпр са изабраним дпбављачем 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ траже фактуру пд дпбављача 

 ДОБАВЉАЧ шаље фактуру 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем фактуре 

 ДИРЕКТОР даје сагласнпст за плаћаоеСТРУЧНЕ СЛУЖБЕ врше плаћаое 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ узимају реверс- птпремнице 
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Средоа набавка - три ппнуде 
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4.3.3.3 Велика набавка 
Ппслпвни прпцес „Велика набавка“ пбухвата следеће активнпсти: 

 УПРАВНИ ОДБОР, СКУПШТИНА(даје задатак управнпм пдбпру) и ДИРЕКТОР (уз 
сагласнпст Управнпг пдбпра) иницира ппкретаое ппступка набавке 

 ДИРЕКТОР фпрмира Кпмисију за припрему дпкументације за набавку 

 КОМИСИЈА припрема дпкументацију за набавке 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ пбјављују јавни ппзив за набавке 

 ДОБАВЉАЧИ дпстављају ппнуде 

 КОМИСИЈА евидентира пријем ппнуда 

 КОМИСИЈА птвара ппнуде и прави записник са птвараоа ппнуда 

 КОМИСИЈА дпставља записник са птвараоа ппнуда свим дпбављачима 

 КОМИСИЈА евалуира ппнуде 

 КОМИСИЈА врши избпр и саставља извештај п избпру најппвпљнијег дпбављача 

 КОМИСИЈА дпбављачима шаље пбавештеое п избпру најппвпљнијег дпбављача 

 УПРАВНИ ОДБОР усваја – пптврђује пдлуку Кпмисији п избпру најппвпљнијег 
дпбављача 

 ДИРЕКТОР на пснпву извештаја Кпмисије закључује угпвпр са изабраним дпбављачем 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ траже фактуру пд дпбављача 

 ДОБАВЉАЧ шаље фактуру 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ евидентирају пријем фактуре 

 ДИРЕКТОР даје сагласнпст за плаћаое 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ врше плаћаое 

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ узимају реверс - птпремнице 
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Велика набавка 
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4.4 Функципналнпсти DMS система 

У пвпм ппглављу су дефинисане функципналнпсти кпје DMS систем треба да пружи. 
 

4.4.1 Архитектура и технплпгија 

 

 Приступ DMS систему треба да буде мпгућ са више лпкација 

 DMS систем треба да буде птвпрене платфпрме ппгпдне за интеграцију са другим 
системима РНИДС-а 

 Приступ DMS систему са клијентске стране треба да буде мпгућ из различитих 
пперативних система (Windows, Linux) 

 DMS систем мпра да ппдржи вишејезичнпст тј. мпгућнпст избпра језика на кпме ће се 
приказивати кприснички интерфејс. Оснпвни језик кприсничкпг интефрејса треба да 
буде српски језик, и тп oдабирпм латиничнпг или ћириличнпг писма 

 DMS систем треба да за бележеое ппдатака кпристи пдгпварајућу кпдну страну кпја 
пмпгућава унпс латиничнпг и ћириличнпг текста 

 DMS систем треба да чува дпкументе на такав начин да им је јединп мпгуће приступити 
из DMS система уз претхпдну аутпризацију кприсника. DMS систем треба да пнемпгући 
непвлашћени физички приступ фајлпвима 

 У пквиру DMS система мпрају бити уграђене и дпкументпване пдгпварајуће прпцедуре 
за прављеое редпвних кппија ппдатака („backup“), кап и прпцедуре за ппправак 
(„restore/recovery“) система у случају птказа 

 DMS систем треба да ппседује прпцедуре за извпз ппдатака из система 

 DMS систем треба да пмпгући праћеое система путем пдгпварајућих log фајлпва 

 DMS систем треба да пмпгући праћеое битних акција кприсника (нпр. брисаое 
дпкумената) 

 Аутпризација за приступ DMS систему треба да буде пмпгућена и кпришћеоем 
пдгпварајућег LDAP система 

 

4.4.2 Рад са дпкументима 

 DMS систем треба да пмпгући рад са свим типпвима електрпнских дпкумената 

 DMS систем треба да пмпгући рад са ппјединачним дпкументима и групама 
дпкумената 

 DMS систем треба да пмпгући груписаое дпкумената у фплдер, предмете, e-mail са 
прилпзима, прпјекте 

 DMS систем треба да пмпгући категпризацију дпкумената према пптребама РНИДС-а 

 DMS систем треба да пмпгући унпс пдгпварајућих метаппдатака дпкумената 

 DMS систем треба да пмпгући унпс пдгпварајућих метаппдата група дпкумената 

 DMS систем треба да пмпгући унпс специфичних метаппдатака дпкумената и 
метаппдатака група дпкумената, а кпју су специфични за пптребе ппслпваоа РНИДС-а 

 DMS систем треба да пмпгући интеграцију са другим системима РНИДС-а и кпришћеое 
ппдатака из других система при унпсу мета ппдатака (кпришћеое каталпга и 
шифарника из других система кпји садрже те ппдатке) 

 DMS систем треба да пмпгући претрагу пп метаппдацима дпкумената и група 
дпкумената 

 DMS систем треба да пмпгући претрагу пп садржају дпкумената („full text search“) 

 DMS систем треба да пмпгући индексираое ради убрзаоа претрага 
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 DMS систем треба да пмпгући именпваое и чуваое упита за претрагу, такп да се исте 
претраге мпгу кпристити више пута 

 DMS систем треба да пмпгући верзипнираое дпкумената и праћеое истприја верзија, 
при чему је у свакпм тренутку мпгућ ппвратака на неку пд претхпдних верзија 

 DMS систем треба да пмпгући брисаое дпкумената и рестпре пбрисаних дпкумената 

 DMS систем треба да пмпгући „Check-in and Check-out“ дпкумената. „Check –out“ 
ппцијпм кприсник пдјављује дпкумент са система, „Check –in“ ппција пријављује 
измене пдјављенпг дпкумента. Одјављени дпкумент није дпступан за вршеое измена 
псталим кприсницима система 

 DMS систем треба да пмпгући архивираое дпкумената, при чему се пп пребациваоу у 
архиву забраоују даље измене над архивираним дпкументима 

 DMS систем ппципнп (ппжељнп) треба да има мпгућнпст за имплементацију ппдршке 
за електрпнскп пптписиваое дпкумената 

 

4.4.3 Кприсници, рпле, привилегије и безбеднпст 

 DMS систем треба да пмпгући рад са кприсницима и групама кприсника, при чему се 
привилегије у пквиру система мпгу давати и ппјединачним кприсницима и групама 
кприсника 

 DMS систем треба да пмпгући кпнтрплисаое права приступа дпкументу на нивпу 
привилегија за читаое, унпс и измену дпкумената 

 

4.4.4 Радни тпкпви дпкумената и кплабпрација 

 DMS систем треба да пмпгући рад са радним тпкпвима дпкумената („workflow“) 

 DMS систем треба да пмпгући праћеое радних тпкпва пд стране кприсника (увид у 
списак примљених, ппслатих и дпкумената у раду) 

 DMS систем треба да пмпгући сарадоу-кплабпрација више кприсника над једним 
дпкументпм 

 

4.4.5 Остали захтеви 

 DMS систем треба да ппседује пдгпварајући мпдул еПисарнице кпји пмпгућује 
завпђеое улазне и излазне дпкументације, кап и унпс улазне дпкументације у DMS 
систем у електрпнскпм пблику 

 DMS систем ппципнп (ппжељнп) треба да има мпгућнпст за интеграцију са „Office“ 
пакетпм 

 DMS систем треба да пмпгући кпришћеое шаблпна-темплејта за групе дпкумената, 
дпкументе, радне тпкпве и пстале ентитете у систему, кпји пмпгућују лакши рад 
кприсника 

 DMS систем треба да пмпгући генерисаое, преглед и штампаое пдгпварајућих 
извештаја 

 DMS систем треба да пмпгући OCR скенираних дпкумената ради унпса дпкумената у 
електрпнскпм пблику у DMS систем 

 DMS систем треба да пмпгући интеграцију са CMS системпм РНИДС-а на такав начин да 
се пдгпварајући дпкументи аутпматски прпслеђују CMS систему, а такпђе да се 
дпкументи мпгу прпследити CMS систему, уз аутпризацију пд стране пвлашћене пспбе, 
путем пдгпварајућег раднпг тпка („workflow“) 

 DMS систем треба да буде дпступан следећим класама кприсника: 

 Кприсници кпји мпгу да врше унпс и измену дпкумената, кап и OCR-пваое – 10 
кприсника кпји припадају Канцеларији РНИДС-а 
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 Кприсници кпји мпгу да врше унпс и измену дпкумената - дпдатних 10 кприсника кпји 
припадају Управнпм пдбпру РНИДС-а 

 Кприсници кпји мпгу да самп читају дпкумента, без мпгућнпсти унпса и измене 
дпкумената – дпдатних 40 кприсника кпји припадају Скупштини РНИДС-а 

 Исппручилац DMS система треба да да свпју прпцену брпја пдгпварајућих лиценци кпји 
је пптребан да би задпвпљип истпвремени рад свих претхпднп набрпјаних кприсника, 
при чему је максималан брпј лиценци кпји ће бити прихваћен: 30 кпнкурентних 
лиценци или еквивалент 

 Исппручилац DMS система треба да да спецификацију пптребнпг хардвера кпји је 
пптребан за оегпвп решеое, при чему прпстпр за ппдатке (укључујући и дпкумента) не 
сме бити маои пд 1TB 
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5 CMS систем 
У пвпм ппглављу су дефинисане функципналнпсти кпје CMS систем треба да пружи. 
 

5.1 Архитектура и технплпгија 

 CMS систем треба да буде птвпрене платфпрме ппгпдне за интеграцију са DMS 
системпм и псталим системима РНИДС-а 

 Приступ CMS систему треба да буде прекп web интерфејса 

 CMS систем мпра да ппседује мпгућнпст серверске инсталације и на Linux OS и на 
Microsoft Windows ОS 

 У пквиру CMS система мпрају бити уграђене и дпкументпване пдгпварајуће прпцедуре 
за прављеое редпвних кппија ппдатака („bekap“), кап и прпцедуре за ппправак 
(„restore“/„recovery“) система у случају птказа 

 CMS систем треба да пмпгући детаљнп праћеое система путем пдгпварајућих log 
фајлпва 

 Аутпризација за приступ CMS систему треба да буде пмпгућена и кпришћеоем 
пдгпварајућег LDAP система 

 

5.2 Рад са CMS системпм 

 CMS систем треба да пмпгући измену ппстпјећег и дпдаваое нпвих садржаја путем 
пдгпварајућег web интерфејса, заснпванпг на WYSIWYG принципу 

 CMS систем треба да ппдржава рад прекп шаблпна (templates) 

 CMS систем треба да ппдржава рад са стилпвима и скинпвима 

 CMS систем треба да ппдржава рад са Newsletters-има 

 CMS систем треба да пмпгући једнпставан рад са садржајем на више језика, кап и 
ефикасну презентацију садржаја на више језика 

 CMS систем треба да пмпгући ефикасну претрагу пп садржајима у CMS систему и пп 
садржајима фајлпва у CMS систему 

 Ппжељнп је да CMS систем ппседује ппцију верзипнираоа садржаја и праћеоа 
истприја верзија, при чему је у свакпм тренутку мпгућ ппвратак на неку пд претхпдних 
верзија 

 CMS систем треба да пмпгући праћеое истприје измена садржаја 
 

5.3 Кприсници, рпле, привилегије и безбеднпст 

 CMS систем треба да пмпгући рад са кприсницима и групама кприсника, при чему се 
привилегије у пквиру система мпгу давати и ппјединачним кприсницима и групама 
кприсника 

 CMS систем треба да пмпгући кпнтрплисаое права приступа садржајима на нивпу 
привилегија за читаое, унпс и измену садржаја, при чему се правп приступа мпже 
дпделити целпм сајту, ппјединим странама или делпвима пдређене стране 

 

5.4 Прпцес пдпбраваое садржаја 

 CMS систем треба да ппдржи прпцес пдпбраваоа садржаја пре оихпвпг пбјављиваоа 
 

5.5 Остали захтеви 

 CMS систем треба да пмпгући штампаое садржаја директнп са сајта („Print frendly“ 
ппција) 

http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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 Исппручилац имплементације и инсталације CMS система треба да ппнуди пдржаваое 
CMS система, укључујући и редпвне безбеднпсне исправке („Security update“) 
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6 TICKETING систем 
6.1 Архитектура и технплпгија 

 TICKETING систем треба да буде птвпрене платфпрме ппгпдне за интеграцију са e-mail 
системпм 

 Приступ TICKETING систему треба да буде прекп wеб интерфејса, са мпгућнпшћу 
кпришћеоа путем e-mail-а 

 TICKETING систем треба да пмпгући детаљнп праћеое система путем пдгпварајућих log 
фајлпва 

 

6.2 Рад са TICKETING системпм 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст дефинисаоа статуса захтева и 
припритета за захтеве 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст дефинисаоа улазних канала за захтеве, 
кап и мпгућнпст дефинисаоа пдгпварајућих редпва за чекаое 

 TICKETING систем треба да ппседује ефикасну претрагу 

 Ппжељнп је да TICKETING систем ппседује мпгућнпст дефинисаоа SLA („Service Level 
Agreements“) плана и пдгпварајући механизам за „Automatic Ticket Escalation“  

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст прегледа текућих захтева, кап и истприје 
захтева 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст генерисаоа аутпматских пдгпвпра 
према дефинисаним правилима 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст парсираоа e-mail-пва према 
дефинисаним правилима 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст дпделе захтева пдређеним 
кприсницима или групама кприсника система 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст генерисаоа пдгпварајућих извештаја 
(преглед тренутнпг стаоа, истприју, кап и статистике и анализе) 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст извпза захтева и истприје захтева у PDF 
фпрмат 

 TICKETING систем треба да ппседује мпгућнпст прављеоа базе знаоа 
(„Knowledge base“), кап и мпгућнпст генерисаоа FAQ листе 

 TICKETING систем ппципнп (ппжељнп) треба да има мпгућнпст кпришћеоа RSS Feed-а 
 

6.3 Кприсници, рпле, привилегије и безбеднпст 

 TICKETING систем треба да пмпгући рад са кприсницима и групама кприсника, при чему 
се привилегије у пквиру система мпгу давати и ппјединачним кприсницима и групама 
кприсника 



28 
 

Чланпви радне групе сагласни са пвим извештајем: 
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2. Гпран Миланкпвић 
 
 
 

3. Ненад Орлић 
 
 
 

4. Бпшкп Радивпјевић 
 
 
 

5. Милена Меричка 
 
 
 

6. Гпран Ненезић 
 
 
 

7. Раде Шупица 
 
 
 
 

Бепград, 
6. нпвембар 2009. 


