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Оснивање и циљ радне групе 
 
Радна група за процедуре и документе (у даљем тексту РГ) формирана је на 61. седници 
Управног одбора Регистра националног Интернет домена Србије (у даљем тексту УО РНИДС), 
одржаној 02.10.2009. године. РГ је састављена од представника: 

- УО (Зоран Бухавац, координатор и Владимир Алексић), 
- канцеларије (Дејан Ђукић) и 
- спољних сарадника (Маја Ђокић, Жаклина Манић, Слободан Марковић и Гордана 

Стевановић). 
 

РГ је основана са циљем да анализира тренутно стање и предложи процедуре и унапреди 
постојеће документе. 
 
Са спољним сарадницима директор РНИДС је потписао Уговор о поверљивости података а први 
радни  састанак РГ је одржала 21.10.2009. године. На првом састанку члановима РГ су 
представљени циљеви и задаци РГ. РГ је одржала још 4 састанка (03.11.2009., 09.12.2009., 
11.02.2010 и 15.02.2010.) а за размену радних материјала користила се mailing листа. 
 
Анализа тренутног стања 
 
За потребе рада креирана је mailing листа која је почела са радом 06.10.2009. године.  
 
РГ је заузела став да ће извештај садржати опис шта треба изменити или допунити или који члан 
изменити у постојећим документима. Канцеларија ће накнадно правно уобличити предложене 
измене и до следеће седнице Скупштине РНИДС ће доставити предлоге за измене. 
 
Анализом тренутног стања издвојила су се два основна правца рада РГ који обухвата измену 
или допуну постојећих докумената која регулишу рад Фонда као и докумената  која регулишу 
регистрацију .rs домена. Такође, констатовано је да постоји потреба да се изменама постојећих 
или доношењем нових докумената утврде процедуре око рада Фонда и регистрације .rs домена. 
 
Горе наведена документа и биографије спољних сарадника су достављени кроз прилоге који 
чине саставни део извештаја. 
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ПРИЛОЗИ 
 
1. Предлози за измене и допуне докумената који регулишу рад фонда 
Постојећи документи: 
1.1.1. Правила фонда 
1.1.2. Пословник о раду УО 
1.1.3. Пословник о раду Скупштине 
1.1.4. Правилник о начину располагања финансијским средствима и спровођењу поступка 
набавки  
Потребно регулисати изменама и/или допунама постојећих или доношењем нових докумената: 
1.2.1. Смернице за оснивање и рад РГ  
1.2.2. Списак и намена електронских листа 
1.2.3. Поступак за обављање званичне комуникације и иступање испред РНИДС 
1.2.4. Правилник о класификацији и објављивању докумената 
1.2.5. Правила за спровођење јавних консултација  
1.2.6. Процедура за поступање по примедбама на рад или одлуке РНИДС од стране чланова 
Скупштине, ОР и других органа РНИДС 
2. Акти који регулишу регистрацију .rs домена 
Постојећи документи: 
2.1.1. Одлука о исправама за регистрацију .rs домена 
2.1.2. Општи услови регистрације .rs домена 
2.1.3. Општи услови о раду овлашћених регистара .rs домена 
2.1.4. Технички и административни услови за рад овлашћених регистара .rs домена 
2.1.5. Модел уговора о обављању послова овлашћеног регистра .rs домена 
Потребно регулисати изменама и/или допунама постојећих или доношењем нових докумената: 
2.2.1. Поступци за проверу испуњености услова из уговора о обављању послова овлашћеног 
регистра и санкционисање овлашћених регистара који не поштују правила, уз поштовање 
принципа постепености 
2.2.2. Поступци за проверу испуњености услова из уговора о регистрацији .rs домена (нарочито 
података о регистрацији у бази РНИДС) и санкционисање регистраната који не поштују 
правила, уз поштовање принципа постепености 
2.2.3. Процедура за додавање нових функционалности RsReg апликацији и јавним Web 
сервисима 
 



1.1.1. ПРАВИЛА ФОНДА 

Правила Фонда је донела Скуштина на седници одржаној 20.06.2009. и 05.09.2009. (измене и 
допуне) а РГ предлаже следеће измене и допуне: 
 
Члан 6, став 6 
Ванредно заседање Скупштине може да се сазове на захтев Управног oдбора или писаног 
захтева више од 25% свих чланова Скупштине, уз обавезно  достављање предлога дневног 
реда. Ванредно заседање председник или заменик председника Скупштине заказује не раније 
од 10 (десет) дана и не касније од 14 (четрнаест) дана од дана пријема одлуке Управног 
одбора или захтева чланова Скупштине. 
 
Члан 12, став 1 
Процес избора чланова Управног одбора започиње даном заказивања седнице Скупштине на 
којој се бирају чланови Управног одбора. 
 
Члан 12, став 5д 
Изјава кандидата у којој описује да ли постоји сукоб интереса и у чему се састоји. Кандидат 
даје изјаву на формулару усвојеним од стране Скупштине. 
 
Члан 12, додаје се нови став између става 6 и 7 
Уколико је нека кандидатура непотпуна или неисправна, председник или заменик 
председника Скупштине обавештава предлагаче о недостацима кандидатуре и доставља 
упутсво према коме треба да се уреди кандидатура. Рок за уређење и поновно достављање 
кандидатуре је 3 дана од дана закључења листе кандидата, а у случају да се кандидатура не 
достави или предлагач не поступи према упутствима председника или заменика председника 
Скупштине, кандидатура се одбацује. 
 
Члан 16, став 2 
Записник потписују лице које је председавало седницом Управног одбора и записничар, који 
се именује на почетку сваке седнице Управног одбора и који не мора бити члан Управног 
одбора. Записник се може потписати и електронским потписом. Записник се сачињава 
најкасније у року од 5 дана од дана одржавања седнице Управног одбора, а након усвајања  и 
јавно објављује. 
 
Напомена: 
У наставку РГ прилаже коментаре одредби достављене 04.09.2009. од стране адвоката 
Душана М. Стојковића 
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U Beogradu,
04.09.2009.

RNIDS
PaZnji: g. Dejana 9ukica, v-d. direKora
Bulevar Zorana Dindica 6518
11070 Novi Beograd

Predmet: Komentari odredbi Pravila Fonda RNIDSa

Po5tovani g. Dukicu,

UskladusanaSimdogovorom,mismodetaljnoproudiliodredbePravilaFonda
RNIDS-a, iobave5tavamo vas kao Sto sledi:

etan 1.

Pred|aiemodad|an1.stav1'glasi:NazivFondaje'Registarnaciona|nog|nternet
domena Srbijd (u daljem tekstu: RNIDS)

dlan 2.

Predlaiemo da 6lan 2. glasi:

RN|Dsjestru6na,nestranadka,nev|adinaineprofrtnaorganizacijaosnovanekao
Fond.

Osnovni ciljevi RNIDS-a su:

1. Organiziovanje upravljanja nacionalnim.lntemet domenom najviseg nivoa-

Co"untry CoO6 fop f.GiOorain (u daljem tekstu: ccTLD), tako da se ostvaruje

"psti 
i"'t"r"s svirr'graoa;a sruij", ,t postovanle principa kvaliteta, efikasnosti

nezavisnosti i transparentnosti;
2. Pove6anje boja dlanova RNID$a;
3, eiomoviianle iiltemeta kao lavnog dobra, dostupnog svim grad€nima; ..
;. b""roi;,i" ri,t"ma Jorzala na sriskom jeziku ijeziku nacionalnih manjina

B a c L , l H a  3 ,  1 1 0 0 0  6 e o r p a A ,  C P 6 L a j a
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dtan 3.

Predlalemo da u danu 3, nakon tadke 9) bude izbadena odredba koja se ti6e

obavliania dodatnih delatno;ti RNIDS-a, i da se ove delatnosti nadovetu na osnovne

O"f"tn*ti pod odgovarajuCim brojevima (10, 1 1 ' 12 i 13)

Clan 4.

Predlaiemo da dan 4. Etav 1. i 2. i 4. i 7' 8' glase:

ehnOvi RNIDS-a mogu da budu sva zainteresovanE fizidka i pravna lica uptsana u

naOfeni registrar privrednih subiekata RepuUike Srbije'

Lica navedena u stavu 1. ovoga 6tana sti6u status 6lana kumulativnim ispunjenjem

dva uslova:

1) potpisivaniem ugovora o pristupanju sa RNIDS-om;
2i lpiltomainarii" u i^oi, ooreoi6nom odlukom upravnog odbora RNIDS-a'

Svaki ebn RNID$a je obavezan de im€nuje lhe (""'

Skupstina RNIDS-a odobrava prestanEk Sngtva po svim navedenim cno\/ima na

il;;;t"d*t o""ornlu, lsi* 
"tq 

ie..oo.nisenka clanstva do$o odlukom
il;pgti"; RnibS-a, taOa"L ilera Oa Aansfuo pf€stale momentom dono5enja
odluke SkuP$tine RNIDS-a-

Ukoliko dlan RNIDS-a obnovi dsnarinu u roku od mes€c dana od dana isteka

prethodne danarine, *t"It&-;6;ii" dodlo do gestanka damtva' a[ elan nece

iriii-pr""o Sr"ra pr1ircr-innenJi Oi,p,rna Praviia RNIDS-a, izbora i rezregenja
i:iilii,Ji-tipr?"nog'odbol'-CpTOS-a i,romo niie obnovio C{anarinu pre dana

uWrCivanjaliste danova iz dane 7. ovih Pravila'

etan 6.

Predlaiemo izmenu u stavu 3. i6' ovoga elana:

predsednik i zamenik prcdsadnika skupitine rnogu biti ponovo izabrani ali ne viie od

dva Puta zaradom.

Vanredno zasedanje skupStine moZe da se sazove na zahtev upravnog odbora ili

;i;;"g ;*i;;; vi6e oa isoto d ukupnog broja dlanova Skupititp"'

B a c 1 4 H a  3 ,  1 1 0 0 0  6 e o r p a a ,  C P 6 ! 4 l a
r l  + 3 8 1  1 1  3 2 8 5  0 s 7  Q r  + 3 a 1  1 1  2 6 2 9  1 7 7
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ehn z.

Prcdlaiemo izmene u stavu 5. i 6. ovoga 6lana:

Lista dlanova RNIDS-a mora da bude dostavljena na skup$tinsku elektronsku listu
najkasnije tri dana od datuma njenog utvrdenia, radi ostvarivanja prava na uvid, kao i
mogu6nosti stavljanja prigovora na bilo koju nepnavilnost na listi.

upravni odborje duian u roku od s€dam dana od dana stsvljanja prigovora !1 listu
dinova RNID$a, dostavi pisani odgovor u vezi prigovofa na skupStinsku
elektronsku listu.

elan B.

PredlaZemo izmene u stavu 1 , 4, 5, 7 . i 9. ovoga dlana:

Pisano obavestenje o zakazivanju redovnog zasedanja skupstine upuf,uje se
dlanovima RNIDS--a putem poste, a ovla56enim predstavnicima preko skupgtinske
elektmnske liste najkasnije 30 dana ge dana odrlavanja redovnog zasedanja
Skup5tine.

Dostavljanje obaveStenja organizuje....

Cbnovi Skupitine mogu u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveltenja,
dostaviti predsedniku...

Chnovi Skup.itine mogu naikasniie detiri dana pre datuma odriavanja zasedanja
Skupitine...

Na zasedanju Skup5tine moZe se odludivati samo po onim tadkama dnevnog rcda
koje su pravilno objavljene i obuhvacane dnevnim redom skupstine, u skladu sa
od€dbama ovog ehna.

Takodje, skrecemo vam painju na sitnu pravopisnu gre6ku u etavu 6. (predhodnog-
pretrroclnOg), i predlazemo da u ovom 6lanu umesto re{i "relevantne" koristite red "od
znacais..

dbn 9.

Predla:emo izmene u stavu 1, 4, i 5. ovoga dlana:

Pissno obavegtenje o zakazivanju vanrednog zasedania skupStine upufuje se
danovime RNIDg-a putem pogte, a ovlaidenim predstavnicima preko skup$tinske
elektronske liste u roku od tri dlana od dana donoSenja odluke Upraww odbora'
odnosno u noku od tri dana od dana podno5enia prsanog zahteve vi$e od 25o/o d
ukupnog broja danova SkuPStinet.

B a c x H a  3 ,  1 1 0 0 0  6 e o r P a A ,  C P 6 , 4 l a
r r  + 3 8 1  1 1  3 2 A 5  0 9 7  6 :  + 3 a 1  1 1  2 6 2 9  1 7 7
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w  w  w -  s t o j k o  v  i c  r s
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Dostavljanje obaveStenia oraganizuje prcdsednik"'

Chnovi Skupstine mogu najkasnije tri dana pre datuma"""'

Takode, predlaiemo da u ovom dlanu umesto redi "relevantne" koristite red "od

znadaia'.

Cbn to.

Predlaiemo izmenu u stavu 7. ta6ka 1. ovoga 6lana:

1) usvaja, menja ivnii dopunu odredbi ovih Pravila'

Clan 11.

Predlaiemo izmene u stavu 3.i 4. ovoga ebna:

.....Pri kandidovanju lica za 6lanove Upravnog
profesionalne kvalifikacije, iskustvo i poslove koje
bOavtla, kao i da li je predlofuni kandidat €ksp€rt
RNIDS.a.

Za6lanaUpravnogodboramoZebi t i izabranol icekcieuprei lhodnedvegodine:

odbora trreba imati u vidu;
predloieni kandidet trenutno
iz odasti bliskih delatnostima

+ Ogranicenja iz prethodnog st8\/a s€ odnGo i na bliske dlanove porodie
preOto:enog Uana UPravnog odbora.

Ograni&nja iz prethodna dva gtava se ne odnose na promet po osnovu registracije

domena.

etan lz.

PredlaZemo dopunu stava 3. i4. ovoga ehna:

l G n d i d a t z a 6 | a n a U p r a v n o g o d b o r a m o l e b i t i s v a k o p u n o l e t n o - l i c e s a
o*";|j*"wotn Repubfikb soilrJ, roi" ispu-najava.uslove iz 6lana 11. ovih Previla, i

ioje frcseCuje spremnost da doprineie realizaciji ciljeva RNIDS-a'

Kandidaturu obavezno dini:
a) . . . . .
b) . . . .
vi tPisana) iziava kandidata da prihvata kandidaturu;
gi ipisena) izjava kandidata da 6e poBtovati"""' .
iitFio""f i6ur"rtozena izlava trarididata o p$toisnju eventualnog sukoba interesa;

B a c ! 4 N a  3 ,  1 1 0 0 0  E e o r P a A ,  C P 6 u j a
r :  + 3 8 1  1 1  3 2 8 5  0 9 7  O :  + 3 A 1  1 1  2 6 2 9  1 7 7
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w w w .  s t o  j k  o v  i c .  r s
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Predlaiemo izmene stava 2. i4' ovog 6lana:

ctanovi upEvnog odbora mogu biti ponovo izabrani ali ne vise od dva puta zaredom'

U sludaiu da dva od sedam dsnova Uprawog. odbofa prestanu da vr5e funkcliu

usted podnosenla ostaxeiti's;;il:*"'d se ciF automitski prestso mandat svim

o€tatim tlanovima Upravnog odbora" "

ehn t5.

Skre6emo vam paznju na sitne pravopisne gre3ke u stavu 8' i 11' ovoga 6lana:

pravesna*na-Pravnosnatna

Ako6|anUpravnogodboraucestvujeuraspraviiod|uCivaniuusWariukojq6lani|i
povezano lice ili ima privatni interes"'

etan 16.

Prcdlaiemo dopunu stava 6. ovog ehna:

Predsednik ili zamenik predsednika je obavezan. da sazove sastanak Upravnog

ffi;;;;; obrazloZen pisani zahtev najmanje dva clans'

eun tz.

Predlaiemo izmene stava 2' i 7' ovog 6lana:

2) donosi akte o funkcionisanju RNIDS-a koji,nisu u nadlelnosti Skup5tine;

?i oOt"Cuj" detum sa kojim se utvrduje lista danova"""

dhn 18.

Prcdlaiemo dopunu stava 5' i izmenu ta6ke 1 1' ovog 6lana:

Direktor ne moZe biti ovlaSdeni pledstavnik' zaposleni ili vlasnik""""

+ Ograniienja iz prethodnog stava se odnose i na bliske ilanove porodice Direktora'

1'1. Aktivno radi na pove6aniu broia danova RNlD$a;

ehn 19.

Predlaiemo izmenu stava 3' ovoga dana:

Dobit koiu RNIDS Gtvari se koristi za unapredenje delatnosti RNID$a"'

B a c  I  H a  3 ,  1 1 0 0 0  6 e o f P a A ,  C P 6  j a
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dhn 22.

PredlaZemo dopunu strava 4. ovog 6lana:

RNIDS je obavezan da u svom radu postuje pravila o zagtiti inform*ija iz privatnog
iivota i liihih zapisa lica.

enn zl.

Predlaiemo izmene u stavu f . i2. ovog 6lana:

od|ukuoprestankuradaRNlDs.adonosiskup5tinag|asovimanajmanje2/3od
ukupnog broja danova.

RN|DsseobavezujedausluEaiuobustaverada,prethodnoob€zb€dineophodne
uiro:"J J niitavak'stabilnog i pcruzttanog tunkcionisanja baznih Intemet s€rvisa na

tiritoriii Srtriie, kako se t'esianaf raOi nHtOS-a ne bi negativno odrazio na

tunkcionisanje doma6eg dela lritem€ta'

Nadamo se da je gore navedeno od pomoci. Molimo da nas obavestite ukoliko imate

bitc kakvih primedbi, predloga ili komentara'

Stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja ili informacije u ovoj stvari'

B a c h H a  3 ,  1 1 0 0 0  E e o  r P  a A ,  C P 6 r 4 i a
+ 3 8 1  i T  3 2 8 5  0 S 7  O :  + 3 8 1  1 1  2 6 2 9  1 7 7
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1.1.2. ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

Пословник о раду Управног одбора доноси УО а РГ предлаже следеће измене и допуне: 
 
Члан 6 
Ради потпунијег обавештавања члановима Управног одбора се редовно и благовремено 
достављају материјали о питањима која су на дневном реду седнице Управног одбора и о 
другим питањима из делокруга Управног одбора 
Предлог: дефинисати рок за достављање материјала; на пример 24 сата пре седнице 
 
Члан 29 
Нико не може да говори на седници Управног одбора пре него што је затражио и добио реч 
од председника Управног одбора. Време излагања сваког члана по правилу траје најдуже 5 
минута за сваку тачку дневног реда. Управни одбор може да измени време излагања на 
предлог сваког члана Управног одбора. 



1.1.3. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 

Пословник о раду Скупштине је донела Скуштина на седници одржаној 05.09.2009. а РГ 
предлаже следеће измене и допуне: 
 
Члан 4, став 2 
Члан Скупштине који је спречен да присуствује седници Скупштине, дужан је да о томе 
благовремено, писаним путем, обавести председника или заменика председника Скупштине. 
 
Члан 5 – нови члан који се додаје 
Материјали или допуне материјала за седницу Скупштине достављају се електронским путем 
у роковима утврђеним према Правилима фонда.  
Материјали или допуне материјала се достављају у прилогу поруке (attachment) и не могу се 
достављати у тексту поруке или као део расправе на електрoнској листи. Материјал или 
допуна материјала треба да садржи име предлагача. 
Наслов поруке (subject) којом се доставља материјал или допуна материјала треба јасно да 
одређује материјал или допуне материјала који се достављају.  
Након истека рока за достављање материјала или допуне материјала комплетан материјал се 
доставља на скупштинску електронску листу. 
 
Члан 6, став 2 
Сваки члан Скупштине има право да предложи измене и допуне дневног реда у предходном 
поступку предвиђеним Правилима Фонда. 
 
Члан 10, став 2 
Пре почетка рада по утврђеном дневном реду, усваја се записник са предходне седнице, 
уколико није претходно усвојен електронским путем. 
 
Члан 15, став 2 
Након тога председавајући привремено прекида седницу на 15 минута, а у наставку седнице 
предлагач формулише питања који се дају на разматрање Радној групи, састав те радне групе 
и рок у коме радна група мора да заврши рад и достави извештај Скупштини. 
 
Члан 16, став 4 
Уколико се прихвати  предлог да се расправа о предметној тачки дневног реда одложи, 
расправа се прекида, а предметна тачка дневног реда се разматра на следећој седници 
Скупштине. 
 
Члан 20, став 1-4 
4. Предлоге и одлуке донете на седници Скупштине са резултатима гласања о појединим 
тачкама дневног реда. 
 
Члан 20, став 4 
Записник се доставља свим члановима Скупштине преко скупштинске електронске листе. 
 
Члан 21 – после става 1 додаје се: 
Записник се сматра усвојеним уколико у року од 15 дана од дана достављања записника на 
скупштинску електронску листу нико од чланова Скупштине не достави примедбе. 
Уколико неко од чланова Скупштине достави примедбе на записник, лице које је водило 
записник уноси, по добијању сагласности председника или заменика председника 
Скупштине, измене у записник у складу са достављеним примедбама.  



1.1.3. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 

Наком истека рока од 7 дана од дана достављања измењеног записника, уколико не стигну 
додатне примедбе, записник се сматра усвојеним. Уколико у овом року неко од чланова 
Скупштине достави примедбе, записник ће се усвојити на наредној седници Скупштине. 
 
АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 
Члан 22. 
Чланови Скупштине обављају активности од значаја за рад Фонда између две седнице 
Скупштине давањем обавештења и расправом на електронској листи чланова Скупштине. 
Расправа на електронској листи чланова Скупштине сматра се приватним и поверљивим 
списом и заштићена је према важећим прописима 



1.1.4. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА И СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСTУПКА НАБАВКИ 

Правилник о начину располагања финансијским средствима и спровођењу поступка набавки  
донео је УО на седници одржаној 14.04.2009. а РГ предлаже следеће измене и допуне: 
 
Члан 14 – измена 
Набавке спроводи Комисија за набавку (у даљем тексту Комисија) коју именује директор 
решењем и која се састоји од најмање три, а не више од седам чланова; један члан комисије 
мора да буде члан Управног одбора задужен за контролу финансија РНИДС или у случају 
његове спречености неки други члан Управног одбора кога именује Управни одбор. 
Комисија се образује за сваку појединачну набавку. 
 
после члана 27 треба додати један члан који ће ближе одредити и дефинисати објављивање 
набавки. 



1.2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД РАДНИХ ГРУПА РНИДС 

1. Уводна напомена 
Сврха ових смерница јесте да олакша органима РНИДС посао око оснивања и функционисања 
радних група (РГ). Смернице су засноване на досадашњој доброј пракси. Ове смернице не 
уређују начин рада у оквиру РГ, већ је то остављено на вољу самим радним групама. 
 
2. Иницирање оснивања РГ 
Оснивање РГ може да иницира било који члан Скупштине, УО или директор РНИДС. РГ се 
оснива ради детаљније обраде одређене теме која се налази у оквиру надлежности одговарајућег 
органа РНИДС. Иницијатива се подноси у писаном облику и садржи податке о темама којима би 
РГ требало да се бави и циљевима РГ. 
 
3. Чланови РГ 
Орган који доноси одлуку о оснивању РГ, стара се о томе да о намери оснивања групе обавести 
што шири круг заинтересованих за питања којима ће се РГ бавити, као и да омогући 
укључивање у рад групе свих који изразе спремност да својим радом активно допринесу 
остваривању циљева због којих се оснива, у обиму који неће угрозити ефикасност рада. 
 
4. Одлука о оснивању РГ 
О оснивању РГ одлучује се у поступку и на начин прописан Правилима РНИДС, односно 
пословницима који регулишу начин рада и одлучивања органа РНИДС. 
 
Одлука о оснивању РГ садржи посебно: датум доношења одлуке, назив радне групе, циљ 
оснивања РГ, опис тема којима ће се група бавити, рок на који се група оснива, имена чланова 
РГ, податке о висини накнада за рад чланова групе и покривању путних и других трошкова у 
вези са радом групе, као и податак о потреби потписивања Уговора о чувању поверљивости 
података. 
 
Одлука о оснивању РГ објављује се на сајту РНИДС, а детаљи о групи из Одлуке о оснивању у 
посебној секцији о активностима радних група. 
 
5. Уговори у вези са радом у оквиру РГ 
Одлука о оснивању РГ предвиђа да чланови РГ пре почетка рада потписују уговоре којима се 
регулише њихов рад у оквиру РГ, исплата надокнада, покривање путних и других трошкова, као 
и заштита поверљивости података. 
 
6. План рада РГ 
Радна група, по оснивању, доноси План рада који садржи следеће податке из Одлуке о 
оснивању: циљ оснивања РГ, опис тема којима ће се група бавити, рок на који се група оснива, 
имена чланова РГ. План рада додатно садржи: датум усвајања или последње измене Плана рада, 
име председавајућег РГ, попис и временски распоред активности радне групе, начин рада и 
одлучивања у оквиру РГ, начин комуникације између чланова РГ са тежиштем рада преко 
електронских листа и састанака, начин извештавања о активностима и резултатима РГ, начин 
измене Плана рада. 
 
План рада, као и све његове накнадне измене, достављају се на сагласност органу који је донео 
Одлуку о оснивању РГ. Група може да почне са радом, у складу са усвојеним Планом рада, и 



1.2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД РАДНИХ ГРУПА РНИДС 

пре него што добије сагласност органа који је донео одлуку о њеном оснивању. Ако орган који 
је основао РГ измени План рада који је радна група претходно усвојила, РГ је дужна да свој рад 
у најкраћем року прилагоди тим изменама. 
 
План рада РГ, као и информација о начину контакта са председавајућим и члановима РГ, 
објављују се у посебној секцији о активностима радних група на сајту РНИДС. 
 
7. Рад РГ 
Радна група организује свој рад на начин који процени да је оптималан за остваривање циљева 
због којих је основана. Канцеларија РНИДС, према потреби, пружа подршку члановима РГ, што 
се нарочито односи на техничку и другу подршку у вези са електронским листама,  састанцима 
и другим активностима РГ. Председавајући РГ стара се о поштовању усвојеног Плана рада и 
извештавању о активностима групе. 
 
Извештаји о активностима и материјали релевантни за рад РГ објављују се у посебној секцији о 
активностима радних група на сајту РНИДС. 
 
8. Коначни извештај и затварање РГ 
Ако радна група процени да је остварила циљ због кога је основана или процени да не може да 
га оствари, подноси коначни извештај органу који је основао РГ и предлаже му затварање радне 
групе. 
 
Коначни извештај садржи: детаље о групи из Одлуке о оснивању, детаље из Плана рада РГ, опис 
начина рада групе и предузетих активности, раздвојене ставке око којих је постигнута 
сагласност и око којих није постигнута сагласност у оквиру РГ, евентуална издвојена мишљења 
појединих чланова РГ, као и предлог даљих активности (са алтернативама, према потреби) 
органу који је основао РГ. 
 
Коначни извештај објављује се у посебној секцији о активностима радних група на сајту 
РНИДС. 
 
Ако радна група не обавља своје активности у продуженом периоду, орган који је основао РГ, у 
контакту са председавајућим РГ, одлучује о потреби доношења одлуке о затварању радне групе. 



1.2.2. СПИСАК И НАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ЛИСТА 

[rnids-skupstina] 
• Намена: Затворена електронска листа за комуникацију чланова Скупштине РНИДС. 
• Ко може да се пријави за праћење: 

o делегирани представници чланова Скупштине 
o директор 
o друге особе које одреди Скупштина 

• Архива листе: доступна свим пријављенима 
• Списак пријављених чланова: доступан свим пријављенима 
• Администратор листе: име и презиме, kontakt@email 

 
 
[rnids-uo] 

• Намена: Затворена електронска листа за комуникацију чланова УО РНИДС. 
• Ко може да се пријави за праћење: 

o актуелни чланови УО 
o директор 
o председник Скупштине 
o друге особе које одреди УО 

• Архива листе: доступна свим пријављенима 
• Списак пријављених чланова: доступан свим пријављенима 
• Администратор листе: име и презиме, kontakt@email 

 
 
[or] 

• Намена: Затворена електронска листа за комуникацију између особа за контакт ОР и 
РНИДС. 

• Ко може да се пријави за праћење:  
o особе које ОР овласте за контакт са РНИДС 
o чланови УО РНИДС 
o директор 
o запослени у РНИДС које одреди директор 

• Архива листе: доступна свим пријављенима 
• Списак пријављених чланова: доступан свим пријављенима 
• Администратор листе: име и презиме, kontakt@email 

 



1.2.2. СПИСАК И НАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ЛИСТА 

 
[or-tech] 

• Намена: Затворена електронска листа за дискусију о техничким питањима у вези са 
системом за регистрацију домена и другим сервисима РНИДС. 

• Ко може да се пријави за праћење: 
o особе које за потребе ОР развијају уводе или одржавају мреже, системе и сервисе 

у вези са регистрацијом домена 
o чланови УО 
o директор 
o запослени у РНИДС које одреди директор 

• Архива листе: доступна свим пријављенима 
• Списак пријављених чланова: доступан свим пријављенима 
• Администратор листе: име и презиме, kontakt@email 

 
[rnids-media] 

• Намена: Отворена електронска листа за дистрибуцију саопштења и других информација 
о активностима РНИДС намењена новинарима, медијима и другим заинтересованим. 

• Ко може да се пријави за праћење: било ко 
• Формулар за пријаву: [унесите вашу email адресу] [пошаљите пријаву] 
• Архива листе: доступна свим пријављенима 
• Списак пријављених чланова: доступан само администратору листе 
• Администратор листе: име и презиме, kontakt@email 

 
 



1.2.3. ПОСТУПАК ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗВАНИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ИСТУПАЊЕ ИСПРЕД РНИДС 

1. Одобрење директора потребно је за: 
• давање усмених и писаних изјава медијима; 
• постављање садржаја на сајт РНИДС; 
• слање званичних обавештења на [or] и [rnids-skupstina] електронске листe; 
• припрему свих врста промотивних материјала. 

 
2. Одобрење Управног одбора потребно је за: 

• давање усмених и писаних изјава медијима о питањима која су у надлежности 
Управног одбора; 

• слање дописа и захтева међународним организацијама (ICANN, IANA, CENTR итд); 
• слање дописа државним институцијама; 
• слање саопштења о питањима која су у надлежности Управног одбора на [rnids-
media] и [rnids-skupstina] електронску листу; 

• организовање наступа и иступање испред РНИДС на округлим столовима, 
семинарима, конференцијама и другим јавним скуповима; 

• организовање промотивних и других кампања. 
 

3. Ради давања одобрења директора и Управног одбора доставља се: 
• Име и презиме особе која ће послати саопштење, допис или захтев, комуницирати 

са медијима, обавити презентацију на јавном скупу итд; 
• Предлог текста саопштења, дописа или захтева; 
• Предлог презентације и детаљи о јавном наступу; 
• Предлог изгледа промотивног материјала, порука кампање, изглед штанда, изглед 

садржаја за сајт итд. 
 

4. Екстерна комуникација РНИДС мора да задовољи следеће услове: 
• Сви дописи, презентације, слогани и други текстуални садржаји проверавају се 

пре слања тако да буду без словних, граматичких и других грешака; 
• Дописи се шаљу на званичном меморандуму РНИДС; 
• Саопштења и дописи морају садржати име и презиме и  контакт особе задужене за 

пружање додатних информација у вези са саопштењем, односно дописом; 
• Презентације се праве на стандардном шаблону који садржи елементе визуелног 

идентитета РНИДС; 
• Промотивни материјали и друга графичка решења морају да садрже елементе 

визуелног идентитета РНИДС и да буду у складу са књигом графичких стандарда; 



1.2.4. ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ И ОБЈАВЉИВАЊУ ДОКУМЕНАТА 
 

Члан __. 
Овим правилником уређује се класификација и начин објављивања докумената које доносе 
органи РНИДС, као и уговоре које РНИДС закључује са трећим лицима. 
  
Члан __. 
Органи РНИДС су: Скупштина, Управни одбор и директор.  
Скупштина и Управни одбор могу, према потребама, образовати радна тела и службе. 
 
Члан __. 
Рад свих органа и тела РНИДС и акти који они доносе су јавни, изузев у случају да се 
објављивањем појединих аката врши повреда пословне тајне или заштита података о 
личности. 
Јавност рада се обезбеђује кроз јавно објављивање нацрта, предлога и усвојених докумената 
на сајту РНИДС. 
 
Члан __. 
Посебно је предвиђено јавно обављивање:  
1) Свих докумената од значаја за рад РНИДС-а и правила рада РНИДС (укључујући Правила 
РНИДС-а, правилнике РНИДС-а, списак овлашћених регистара домена, листа резервисаних 
домена и друго);  
2) Података о регистрованим доменима преко јавног WHOIS сервиса, у складу са 
Правилником о додели домена;  
3) Основних података свих чланова Скупштине, Управног одбора и запослених у РНИДС;  
4) Одлука са свих седница Скупштине и Управног одбора; 
5) Финансијског плана, финансијских извештаја и текстова уговора који испуњавају услове 
за јавно објављивање;  
6) Података о свим споровима око назива домена и арбитражне одлуке, сагласно уобичајеној 
пракси по којој се врши припрема и објављивање судских одлука;  
7) Јавно објављивање резултати праћења развоја домаћег Интернета (у оквирима 
надлежности РНИДС).  
 
Члан __. 
РНИДС, најмање једном годишње, израђује и објављује на своjoj интернет презентацији 
информатор са основним подацима о свом раду, који садржи нарочито:  
1) опис делатности, обавеза и организационе структуре;  
2) податке о финансијским средствима и средствима рада;  
3) податке у погледу врста услуга које непосредно пружа заинтересованим лицима;  
4) поступак подношења захтева, односно улагања жалби против његових одлука, радњи или 
пропуста;  
5) преглед захтева, жалби и других непосредних мера предузетих од стране заинтересованих 
лица, као и одлука поводом поднетих захтева и уложених жалби, односно одговора на друге 
непосредне мере предузете од стране заинтересованих лица;  
6) податке о начину и месту чувања носача информација, врсти информација које поседује, 
врсти информација које ставља на увид, као и опис поступка подношења захтева;  
7) имена чланова Управног одбора, директора и запослених и опис њихових овлашћења и 
дужности;  
8) правила и одлуке о искључењу и ограничењу јавности рада, као и њихово образложење.  
 



1.2.5. ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА 

1. Уводна напомена 
Полазећи од основног опредељења РНИДС за јавност у раду и доношењу одлука, ове смернице 
имају за циљ да обезбеде једнообразност спровођења јавних консултација о актима које доносе 
органи РНИДС, како би се обезбедила предвидљивост пословања, боље сагледавање потреба и 
очекивања свих заинтересованих страна, као и боља заштита интереса крајњих корисника. 
Смернице су засноване на досадашњој доброј пракси. 
 
2. Покретање јавних консултација 
Скупштина и Управни одбор РНИДС покрећу и спроводе јавне консултације  пре усвајања аката 
којима се битно уређује начин регистрације .rs домена и друга питања из њиховог делокруга. 
 
Радне групе такође могу покретати и спроводити јавне консултације ради прибављања 
мишљења стручне и шире јавности о питањима којима се баве, уз сагласност органа РНИДС 
који су их основали. 
 
3. Одлука о покретању, предмет и план јавних консултација 
Јавна консултација се покреће на основу Одлуке о покретању јавне консултације, коју доноси 
Скупштина или Управни одбор РНИДС. 
 
У одлуци о покретању јавне консултације наводи се посебно: назив акта који је предмет 
консултације, датум и време почетка и краја јавне консултације, адресе и начин за слање 
коментара, име и презиме контакт особе која је испред РНИДС задужена за спровођење јавне 
консултације и давање информација од значаја за поступак. 
 
Јавна консултација по правилу не траје краће од три недеље, а њено трајање може се скратити у 
посебно образложеним случајевима, што се наводи у тексту одлуке. 
 
У прилогу Одлуке о покретању јавне консултације обавезно се дају: усвојени текст нацрта акта 
који је предмет консултације, образложење нацрта, временски распоред кључних догађаја у 
оквиру консултације (као што су, рецимо, датум и време почетка и краја јавне консултације, 
датуми објављивања додатних докумената, подаци о времену и месту одржавања округлих 
столова, конференција за медије итд). 
 
Будући да је једна од основних сврха покретања јавне консултације подстицање коментара и 
супротстављање мишљења које може помоћи РНИДС у сагледавању потреба и очекивања 
различитих заинтересованих страна, у прилогу Одлуке о покретању јавне консултације може се 
дати и списак специфичних питања, у вези су са предметом консултација, на која РНИДС 
очекује коментаре и сугестије. 
 
Одлука о покретању јавне консултације, нацрт акта који је предмет консултације, образложење 
нацрта и временски распоред, објављују се у посебној секцији сајта РНИДС посвећеној јавним 
консултацијама. 
 
4. Обавештавање јавности о почетку јавних консултација 
Након доношења Одлуке о покретању јавне консултације, РНИДС обавештава јавност о почетку 
јавне консултације и утврђеним роковима путем електронских листа ([rnids-media], [rnids-



1.2.5. ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА 

skupstina] и [оr] итд), као и објављивањем информација на најпосећенијим Интернет форумима, 
у јавним гласилима и на друге погодне начине. 
 
РНИДС на исти начин благовремено обавештава јавност о свим евентуалним изменама у вези са 
спровођењем поступка јавне консултације. 
 
5. Ток јавних консултација 
Коментаре и сугестије у вези са предметом јавне консултације сви заинтересовани могу слати, 
искључиво у писаном облику, посредством формулара на сајту РНИДС, електронском поштом, 
факсом, поштом или на други начин одређен у Одлуци о покретању јавне консултације. 
 
Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име и презиме, 
контакт телефон и електронску адресу). 
 
Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени у посебној 
секцији сајта РНИДС посвећеној јавним консултацијама. Сви коментари и прилози који стигну 
путем факса или поште биће скенирани и објављени у истој секцији сајта. 
 
Записници дискусија на округлим столовима биће такође објављени на сајту РНИДС. 
 
Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ - 
анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на сајту РНИДС, али ће бити 
објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни 
коментари и сугестије у вези са предметом јавне консултације не могу бити означени као тајни и 
не могу бити део анекса са поверљивим подацима. 
 
РНИДС задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно 
послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени. 
 
6. Извештај о спроведеној консултацији 
Након истека рока одређеног за јавну консултацију, орган који је покренуо поступак, сачињава 
и објављује извештај о резултатима консултације. Овај извештај садржи сиже свих покренутих 
питања и став органа РНИДС у вези са њима. 
 
Сви документи, коментари и извештаји у вези са спроведеним јавним консултацијама чувају се 
у архиви посебне секције сајта РНИДС посвећеној јавним консултацијама. 
 
7. Додатне консултације 
Ако процес јавних консултација покаже већа неслагања заинтересованих страна у вези са 
садржајем предложеног акта, или ако орган који је покренуо јавну консултацију утврди да нека 
питања захтевају додатна разматрања, консултативни процес може бити поновљен. У том 
случају прави се нови нацрт акта и доноси нова Одлука о покретању јавне консултације, са свим 
прилозима. 



1.2.6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЕДБАМА НА РАД ИЛИ ОДЛУКЕ РНИДС ОД СТРАНЕ 
ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ, ОР И ДРУГИХ ОРГАНА РНИДС 

Омогућити свим заинтересованим лицима да се за сва питања могу обратити једном од 
надлежних органа РНИДС са могућношћу двостепености. 
 
Лице може да постави питање из надлежности директора на адресу ________; у случају да је 
незадовољно одговором може да се са тим питањем и одговором директора обрати Управном 
одбору. 
 
На исти начин предвидети да се свако заитересовано лице може обратити и другим ораганима 
РНИДС. 
 



2.1.1. ОДЛУКА О ИСПРАВАМА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ .RS ДОМЕНА 

Одлуку о исправама за регистрацију .rs домена је донеo Управни одбор на седници одржаној 
27.02.2008. а РГ предлаже укидање ове одлуке. 



2.1.2. ОПШТИ УСЛОВИ О РЕГИСТРАЦИЈИ .RS ДОМЕНА 

Опште услове о регистрацији .rs домена је донела Скупштина на седницама одржаним 
26.10.2007. i 20.06.2009. године а РГ предлаже следеће измене и допуне: 
 
 
Члан 1, став 8 - додаје се 
UTF-8 (Unicode Transformation Format 8) је начин записа кодних тачака у стандарду Unicode 
помоћу низова 8-bitnih вредности. 
 
Члан 7, став 2 
Подаци о регистрацији .rs домена су:  
 ако је регистрант или административни контакт физичко лице: име и презиме, 
пребивалиште, ЈМБГ, административни и технички контакт, подаци о примарном и 
секундарном ДНС серверу за .rs домен чију регистрацију захтева;  
 ако је регистрант или административни контакт правно лице или предузетник: пословно 
име, седиште, матични број, ПИБ (опционо), административни и технички контакт, подаци о 
примарном и секундарном DNS серверу за .rs домен чију регистрацију захтева; 
 
Члан 7, став 3 се брише 
 
Члан 7, став 5 се додаје 
РНИДС може у било ком тренутку да провери исправност података о регистрацији .rs домена 
слањем e-mail на електронску адресу регистранта и административног контакта. 
 
Члан 10, став 7 – додаје се 
Напомена: у овом ставу описати проверу података; предложено је да се (опционо) омогући ОР 
да могу да активирају опцију да се уз обавештење о истицању домена прикажу и подаци о 
одговарајућем домену 
 
Члан 13, став 1 
Регистрант, административни или технички контакт могу да поднесу захтев за продужење 
регистрације .rs домена РНИДС, посредством овлашћеног регистра који је надлежан за тај .rs 
домен. 
 
Члан 15, став 2 
Претходни регистрант, уз захтев за пренос регистрације .rs домена, подноси овлашћеном 
регистру оверену изјаву којом потврђује своју сагласност за пренос права на новог регистранта 
и овлашћује РНИДС да обави пренос као и  документ којим потврђује свој идентитет. 
 
Члан 15, став 6 
РНИДС ће извршити пренос регистрације .rs домена тек када се доставе документи из става 2. и 
нови регистрант достави сагласност за пренос регистрације .rs домена. 
 
Члан 15, став 6 
Преносом регистрације .rs домена престаје регистрација .rs домена предходног регистранта и 
заснива се регистрација новог регистранта и то тренутком уписа промене у WHOIS базу rsTLD 
регистра. 



2.1.2. ОПШТИ УСЛОВИ О РЕГИСТРАЦИЈИ .RS ДОМЕНА 

 
Члан 17, став 1 
РНИДС утврди да је регистрант у захтеву за регистрацију или измену .rs домена навео нетачне 
или непотпуне податке о регистрацији .rs домена, или није благовремено пријавио промену 
података о регистрацији .rs домена, осим ако су неисправни или непотпуни подаци последица 
очигледне грешке; 
брише се: регистрант пропусти да активира DNS сервере у року из члана 7. став (3); 
регистрант поднесе захтев за престанак .rs домена на обрасцу РНИДС и оверену изјаву о 
сагласности за престанак, тренутком пријема изјаве  и документ којим се утврђује његов 
идентитет 
 
Члан 19, став 2 
РНИДС, регистрант и овлашћени регистар настојаће да евентуалне спорове поводом поступка 
регистрације реше преговорима и мирним путем. Уколико то не буде било могуће, биће 
надлежан суд у Београду, а меродавно право ће бити право које важи у Републици Србији. 
 
Члан 21, став 1 
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине РНИДС, а примењиваће се 
од почетка регистрације .rs домена у оквиру rsTLD registra. 



2.1.3. ОПШТИ УСЛОВИ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ РЕГИСТАРА 

Опште услове о раду овлашћених регистара донела је Скуштина на седници одржаној 
26.10.2007 и 05.09.2009 (измене и допуне). а РГ предлаже следеће измене и допуне: 
 
Члан 2, став 2 
Брисати “рада” 
 
Члан 4 став 1 се мења 
Уколико РНИДС одлучи да закључи уговор са подносиоцем захтева, закључује се уговор. 
 
Члан 6 став 1 
Напомена: не постоји процедура која описује фазу тестирања; документ који технички детаљно 
дефинише фазу тестирања треба да изради канцеларија. 
 
Члан 6, став 2 
Фаза тестирања мора бити окончана у року од 30 дана. Уколико фаза тестирања не буде 
завршена у предвиђеном року, уговор се раскида без могућности обештећења подносиоца 
захтева за накнаду провере оспособљености за обављање послова регистрације .rs домена. 
 
Члан 8, став 5 
Давање лажних информација о техничким недостацима на страни РНИДС од стране овлашћеног 
регистра сматраће се повредом одредби уговора. 
 
Члан 14, став 3 
Приликом сваке промене података о DNS серверима за .rs домен, овлашћени регистар има 
обавезу да обрише податке о DNS зони за тај .rs домен у року од 7 дана, уколико се зона 
налазила на његовим DNS серверима. 
 
Члан 16, став 2 
Овлашћени регистар мора да сарађује са регистрантом, новим овлашћеним регистром и РНИДС 
у процесу преноса .rs домена. У супротном сматраће се повредом уговора. 
 
Члан 19, став 3 
РНИДС ће писаним путем опоменути овлашћеног регистра о повреди одредби уговора. 
 
Члан 20,став 1 
РНИДС може једнострано раскинути уговор, без могућности обештећења, уколико овлашћени 
регистар не испуни услов да је током претходних годину дана извршио регистрацију, 
продужење или пренос најмање 200 домен-година сходно члану 5, став 2 ових општих услова. 
 
Члан 20, став 4 
Овлашћени регистар може једнострано отказати уговор, уз поштовање отказног рока од 30 дана, 
уколико није сагласан са изменама аката који регулису регистрацију .rs домена. 
 



2.1.3. ОПШТИ УСЛОВИ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ РЕГИСТАРА 

После члана 20 додати нови члан 
Напомена: у случају губитка статуса овлашћеног регистра дефинисати процедуре преноса 
домена и свих права и обавеза на другог овлашћеног регистра; руководити се добром праксом 



2.1.4. ТЕХНИЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛОВИ ЗА РАД ОВЛАШЋЕНИХ РЕГИСТАРА .RS ДОМЕНА 

Техничке и административне условe за рад овлашћених регистара .rs домена донео је УО на 
седници од 27.02.2008. а РГ предлаже следеће измене и допуне: 
 
Члан 1, став 3 
Трајно поштовање одредби ових Услова је обавеза oвлашћеног регистра и њиховa повреда 
сматраће се повредом уговорних обавеза Овлашћеног регистра према РНИДС. 
 
Члан 10 – дефинише поступак обављања послова регистрације домена 
Напомена: нису прецизно дефинисани поједини термини: примљени захтев, потврда о 
примљеном захтеву, итд 
 
Члан 10, став 4 
Брисати цео став 
 
Члан 11 
Брисати комплетан члан 
 
Члан 12 
Брисати комплетан члан 
 
Члан 13, став 4 
Овлашћени регистар је одговоран за све захтеве које упути РНИДС и насталу штету, преко IP 
адреса које је пријавио, коришћењем сертификата и лозинки које му је доделио РНИДС. 
 
Члан 15, став 4 
Напомена: знак РНИДС није израђен и достављен овлашћеним регистрима 



2.1.5. МОДЕЛ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА .RS ДОМЕНА 

Члан 2, став 5 
Другим актима који регулишу регистрацију .rs домена 



2.2.1. ПОСТУПЦИ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 
ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА И САНКЦИОНИСАЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ РЕГИСТАРА КОЈИ НЕ ПОШТУЈУ 
ПРАВИЛА УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРИНЦИПА ПОСТУПНОСТИ 

1. Ограничити могућност настајања грешке приликом регистрације адресног простора који није 
у складу са Чланом 5. став 1 Општих услова регистрације .rs  домена (није намењен одређеним 
групама корисника) увођењем нових чланова у Опште услове регистрације .rs домена 
                                          
Грешке које су се јављале/ју (проблеми уочени од канцеларије) кроз фазе: 
1. физичко лице регистровало .co.rs 
2. физичко лице регистровало .org.rs 
3. физицко лице регистровало .edu.rs 
4. правно лице регистровало .in.rs  
5. страно лице регистровало домен без административног контакта - држављанина Републике 
Србије 
6. погрешно регистровани резервисани .rs домени на основу постојећег истоименог .yu домена 
 
Препоруке: 
(а) Домен неисправно регистрован у оквиру адресног простора - одговорност на ОР 
- Потребно обезбедити вршење контроле у раду ОР од стране РНИДС обзиром да је РНИДС 
овластио ОР да на захтев регистраната .rs домена обављају послове регистрације .rs домена (у 
складу са чланом 2. Општих услова о раду овлашћених регистара .rs домена и чланом 4. став 2, 
Општих услова регистрације .rs домена). Такође, ОР је у обавези да обавести регистранта о 
процедури преноса регистрације .rs домена (промена власништва над доменом). Из ових разлога 
и у циљу исправности података у бази РНИДС, неопходно је редовно вршење контроле у раду 
ОР од стране РНИДС (у складу са чланом 18. став 1 Општих услова о раду овлашћених 
регистара .rs домена). 
Образложење: скоро сваки ОР обезбедио је портал (или on-line форму) регистрантима .rs 
домена преко кога имају могућност подношења захтева за регистрацију .rs домена; 
ОР имају техничку могућност да обезбеде регистрантима .rs домена правилно коришћење 
адресних простора дефинисаних чланом 5 став 1 Општих услова регистрације .rs домена, 
поштујући члан 13. став 1 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs домена. 
Закључак: у складу са предложеним и усвојеном допунама члана 17. Општих услова 
регистрације .rs домена, потребно је применити кораке из члан 20. - Измене и допуне Општих 
услова регистрације .rs домена како би РНИДС о тим изменама на пригодан начин обаветио 
регистранте и ОР, најмање 15 дана пре дана ступања ових измена на снагу. 
 
Санкционисање ОР у чијој се надлежности налази .rs домен: 
у складу са чланом 8., предлогом допуне члана 12. и чланом 18. Општих услова о раду 
овлашћених регистара .rs домена 
I мера: слање аутоматског e-mail упозорења ОР (креираног од администратора или техничких 
лица РНИДС) у чијој се надлежности налази .rs домен о неисправности података у бази РНИДС 
(давањем рока од 3 дана са могућношћу исправљања грешке) 
II мера: уколико ОР не изврши потребну промену података на захтев регистранта .rs домена (у 
складу са чланом 14. став 1 и 3 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs домена), 
примењује се мера ограничавања или потпуног онемогућавања обављања послова регистрације 
.rs домена овлашћеног регистра у чијој је надлежности домен или група домена у трајању не 
дужем од 7 дана без прекида (у складу са чланом 19. став 1, 2 и 3 Општих услова о раду 
овлашћених регистара .rs домена). РНИДС ће упозорити ОР слањем e-mail обавештења ОР о 
кршењу одредби уговора. 



2.2.1. ПОСТУПЦИ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 
ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА И САНКЦИОНИСАЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ РЕГИСТАРА КОЈИ НЕ ПОШТУЈУ 
ПРАВИЛА УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРИНЦИПА ПОСТУПНОСТИ 

 
 
 
2. Ограничити могућност уношења неисправаних DNS записа у базу РНИДС: 
 
(а) Није добро конфигурисан DNS (DNS се налази у надлежности ОР) – одговорност на ОР 
Потребно је да ОР изврши промену примарног и секундарног DNS сервера на захтев 
регистранта  .rs домена,  како би се потпуно избегле грешке при уносу неисправних DNS записа 
у базу РНИДС (у складу са чланом 14. став 3 , чланом 18. и чланом 19. Општих услова о раду 
овлашћених регистара .rs домена) 
Санкционисање ОР у чијој се надлежности налази наведени домен:  
I мера: слање аутоматског e-mail упозорења (креираног од администратора или техничких лица 
РНИДС) ОР у чијој се надлежности налази наведени .rs домен о неисправности уноса DNS 
записа у бази РНИДС (давањем рока од 3 дана са могућношћу исправљање грешке) 
II мера: уколико ОР не изврши потребну промену података на захтев регистранта .rs домена (у 
складу са чланом 14. став 1 и 3 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs домена), 
примењује се мера ограничавања или потпуног онемогућавања обављања послова регистрације 
.rs домена ОР у чијој је надлежности домен или група домена у трајању не дужем од 7 дана без 
прекида (у складу са чланом 19. став 1, 2 и 3 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs 
домена). РНИДС ће упозорити ОР путем телефона, слањем e-mail, као и писменим путем о 
повреди одредби уговора. 



2.2.2. ПОСТУПЦИ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ УГОВОРА О РЕГИСТРАЦИЈИ .RS ДОМЕНА И 
САНКЦИОНИСАЊЕ РЕГИСТРАНАТА КОЈИ НЕ ПОШТУЈУ ПРАВИЛА УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРИНЦИПА 
ПОСТЕПЕНОСТИ 

 
Регулисати изменама / допунама постојећих или доношењем нових докумената 
 
1. Потребно креирање већег броја аутоматских e-mail обавештења (од стране РНИДС) 
намењених регистрантима, администраторима и ОР у циљу одржавања исправних 
података у бази РНИДС 
Препоруке: 
(а) Подсетник о исправности података у WhoIs бази РНИДС, намењен регистрантима и 
администраторима .rs домена: 
Креирати опционо обавештавање које ће се аутоматски слати путем e-mail из базе РНИДС, 
најкасније 30 дана пре истека регистрације .rs домена у циљу провере и ажурирања контакт 
података регистранта и администратора домена (у смислу члана 7. став 5 Општих услова о 
регистрацији .rs домена и на основу предложене допуне члана 10. став 7 Општих услова о 
регистрацији .rs домена). Ставити напомену у обавештењу да је дужност регистранта или 
администратора домена да ту промену пријави свом ОР у року од 15 дана од тренутка настале 
промене 
(б) Подсетник  намењем ОР - fwd: Mail Delivery System: 
Проследити ОР e-mail обавештење за Returned mail: ERROR (већ неки), најкасније 30 дана пре 
истека регистрације .rs домена у циљу провере и ажурирања административног контакта у 
случају када обавештење РНИДС није стигло до административног контакта у циљу 
обезбеђивања исправности података у РНИДС бази (у складу са чланом 12. став 1, чланом 13 
став 3, чланом 14. став 1 и чланом 18. став 2 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs 
домена) 
Санкционисање регистранта .rs домена: давање лажних информација може бити основ за 
поништење регистрације или брисање .rs домена од стране РНИДС уз поштовање принципа 
постепености (у смислу члана 17. Општих услова о регистрацији .rs домена) 
I мера: слање e-mail упозорења (РНИДС) регистранту и администратору .rs домена о 
неисправности података, најкасније у року од 3 дана, од тренутка уочене грешке.  
II мера: уколико није могуће успоставити контакт са регистрантом, односно административним 
контактом за .rs домен, у периоду од 15 дана од првог покушаја успостављања контакта од 
стране РНИДС домен се деактивира; шаље се обавештење да је домен деактивиран; истеком 
накнадног рока од 30 дана домен се брише и престаје његова регистрација 
 
2. Потребно обезбедити у RsReg апликацији и Web сервису обавезно попуњавање поља 
матични број (правно лице) или ЈМБГ (физичко лице) за податке о власнику и 
администратору .rs домена (у случају да је регистрант страни држављанин) 
Циљ РНИДС јесте обезбеђивање исправних података у WhoIs бази (у складу са чланом 7. став 1 
и 2 Општих услова о регистрацији .rs домена и предлогом допуне члана 7. став 2 Општих услова  
регистрације .rs домена) и усклађивање са Општим условима о регистрацији .rs домена 
Препорука: у складу са будућим плановима РНИДС за повезивање WhoIs базе са базом 
привредног регистра и кредитног бироа 
Санкционисање:  
I мера: слање e-mail упозорења (РНИДС) регистранту и администратору .rs домена о 
неисправности података, најкасније у року од 3 дана, од тренутка уочене грешке.  
II мера: уколико није могуће успоставити контакт са регистрантом, односно административним 
контактом за .rs домен, у периоду од 15 дана од првог покушаја успостављања контакта од 



2.2.2. ПОСТУПЦИ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ УГОВОРА О РЕГИСТРАЦИЈИ .RS ДОМЕНА И 
САНКЦИОНИСАЊЕ РЕГИСТРАНАТА КОЈИ НЕ ПОШТУЈУ ПРАВИЛА УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРИНЦИПА 
ПОСТЕПЕНОСТИ 

стране РНИДС домен се деактивира; шаље се обавештењe да је домен деактивиран; истеком 
накнадног рока од 30 дана домен се брише и престаје његова регистрација  
 
3. Ограничити могућност настајања грешке приликом регистрације адресног простора 
који није у складу са чланом 5. став 1 Општих услова регистрације .rs домена (није 
намењен одређеним групама корисника) увођењем нових чланова у Опште услове 
регистрације .rs домена   
                                          
Грешке које су се јављале/ју (проблеми уочени од РНИДС канцеларије) кроз фазе: 
1. физичко лице регистровало .co.rs 
2. физичко лице регистровало .org.rs 
3. физицко лице регистровало .edu.rs 
4. правно лице регистровало .in.rs  
5. страно лице регистровало домен без административног контакта - држављанина Републике 
Србије 
6. погрешно регистровани резервисани .rs домени на основу постојећег истоименог .yu домена 
 
Препоруке: 
(а)  Домен неисправно регистрован у оквиру адресног простора - Одговорност на регистранту 
Потребно креирати аутоматско e-mail упозорење намењено регистранту и администратору .rs 
домена (од стране техничких лица/програмера РНИДС) о неисправности података о 
регистрацији .rs домена у бази РНИДС.  
Давање лажних информација може бити основ за поништење регистрације или брисање .rs 
домена од стране РНИДС уз поштовање принципа постепености (у смислу члана 17. Општих 
услова о регистрацији .rs домена) 
Закључак: у складу са предложеним и усвојеним допунама члана 17. Општих услова 
регистрације .rs домена, потребно је применити кораке из члан 20. - Измене и допуне Општих 
услова регистрације .rs домена како би РНИДС о тим изменама на пригодан начин обаветио 
регистранте и ОР, најмање 15 дана пре дана ступања ових измена на снагу. 
Санкционисање регистранта .rs домена: 
образложено предложеним допунама тачака у члану 17. - Престанак регистрације .rs домена у 
Општим условима регистрације .rs домена 
I мера: слање e-mail упозорења (РНИДС) регистранту, администратору и ОР .rs домена о 
неисправности података најкасније у року од 3 дана од тренутка уочене грешке. 
II мера: уколико није могуће успоставити контакт са регистрантом, односно административним 
контактом за .rs домен, у периоду од 15 дана од првог покушаја успостављања контакта од 
стране РНИДС домен се деактивира; шаље се обавештење да је домен деактивиран; истеком 
накнадног рока од 30 дана домен се брише и престаје његова регистрација 
 
4. Ограничити могућност уношења неисправаних DNS записа у базу РНИДС 
(а) Није добро конфигурисан DNS (DNS се не налази у надлежности ОР)–одговорност на 
регистранту 
Потребно креирати аутоматско e-mail упозорење намењено регистранту .rs домена (од стране 
техничких лица / програмера РНИДС) о неисправности уноса DNS сервера у бази РНИДС 
(б) Није добро конфигурисан DNS (DNS се налази у надлежности ОР)–одговорност на ОР         
Потребно је да ОР изврши промену примарног и секундарног DNS сервера на захтев 



2.2.2. ПОСТУПЦИ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ УГОВОРА О РЕГИСТРАЦИЈИ .RS ДОМЕНА И 
САНКЦИОНИСАЊЕ РЕГИСТРАНАТА КОЈИ НЕ ПОШТУЈУ ПРАВИЛА УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРИНЦИПА 
ПОСТЕПЕНОСТИ 

регистранта  .rs домена,  како би се потпуно избегле грешке при уносу неисправних DNS записа 
у базу РНИДС (у складу са чланом 14. став 3 , чланом 18. и чланом 19. Општих услова о раду 
овлашћених регистара .rs домена) 
Санкционисање регистранта .rs домена (случај-а):  
I мера: слање аутоматског е-маил упозорења (креираног од администратора или техничких лица 
РНИДС) регистранту .rs домена о неисправности уноса DNS записа у бази РНИДС од стране 
регистранта .rs домена (давањем рока од 3 дана са могућношћу исправљања грешке) 
II мера: уколико се регистрант .rs домена оглуши о упозорење РНИДС или не поднесе захтев о 
насталој промени посредством свог ОР, у периоду од 15 дана од првог покушаја успостављања 
контакта од стране РНИДС домен се деактивира; шаље се обавештење да је домен деактивиран; 
истеком накнадног рока од 30 дана домен се брише и престаје његова регистрација 
Санкционисање ОР у чијој се надлежности налази наведени домен (случај-б):  
I мера: слање аутоматског e-mail упозорења (креираног од администратора или техничких лица 
РНИДС) ОР у чијој се надлежности налази наведени .rs домен о неисправности уноса DNS 
записа у бази РНИДС (давањем рока од 3 дана са могућношћу исправљање грешке) 
II мера: уколико ОР не изврши потребну промену података на захтев регистранта .rs домена (у 
складу са чланом 14. став 1 и 3 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs домена), 
примењује се мера ограничавања или потпуног онемогућавања обављања послова регистрације 
.rs домена ОР у чијој је надлежности домен или група домена у трајању не дужем од 7 дана без 
прекида (у складу са чланом 19. став 1, 2 и 3 Општих услова о раду овлашћених регистара .rs 
домена). РНИДС ће упозорити ОР путем телефона, слањем е-маила, као и писменим путем о 
кршењу одредби уговора. 
 
 
5. Потребно смањити словне грешке – за сада није нађено адекватно решење 



2.2.3. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОДАВАЊЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ RSREG АПЛИКАЦИЈИ И ЈАВНИМ WEB 
СЕРВИСИМА 

1. Предлог за додавање нових функционалности мора да садржи: 
- Објашњење о потреби увођења нове фунционалности 
- Детаље о примени нове фунционалности 
- Конкретан пример за увођење нове функционалности 
 
Предлог може дати ОР. 
 
2. Предлог за додавање нове функционалности доставља се на ОР листу. 
Канцеларија врши анализу колико је времена и новчаних средстава  потребно за израду нове 
фунционалности и да ли је нова функционалност компатибилна са постојећим софтвером. 
Уколико није, треба донети процену о изводљивости увођења нових функционалности и њених 
реалних потреба. 
3. Након припремних радњи од стране канцеларије доставља се извештај УО о начину и времену 
реализације 
4. Уколико дође до усвајања нове функционалности приступа се потребним радњама за њену 
имплементацију. 
5. Након пуштања у рад тестне апликације доставити време одзива ОР за проверу апликације 
(довољно 15 дана). 
6. Уколико нема промена, врши се успостављање нове функционалности у реалном раду. 
7. Преко ОР листе се врши најава почетка рада нове функционалности. 
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