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Рад канцеларије у фискалнпј 2010.гпдини 
   

У 2010. гпдину канцеларија РНИДС-а је ущла са следећим ресурсима и планираним активнпстима 

усвпјеним на Скупщтини пдржанпј 12.12.2009. гпдине: 

1. Брпј сталнп заппслених 6 
2. Финансијска пбртна средства на распплагаоу 78.000.000,00 динара, укупна вреднпст импвине 

је била прекп 82.000.000,00 динара 
3. Брпј регистрпваних дпмена 54.366  
4. Планиране активнпсти за 2010 

1) Набавка ппслпвнпг прпстпра 
2) Набавка и пущтаое у рад хардвера и системскпг спфтвера 
3) Закуп прпстпра за смещтај ппреме и пппрешних линкпва за ппвезиваое примарне и 

секундарне лпкације 
4) Обележаваое гпдищоице ппшетка регистрације .rs дпмена 
5) Спрпвпђеое маркетинг активнпсти пвлащћених регистара, пдржаваое ИТ дпгађаја и 

финансираое прпјеката намеоених развпју Интернет сервиса 
6) Спрпвпђеое активнпсти за избпр и дпделу ћирилишкпг дпмена Србије на управљаое 

РНИДСу 
7) Прпщиреое сарадое са међунарпдним институцијама и другим наципналним 

регистрима 
8) Гащеое .yu дпмена 
9) Унапређеое рада апликације за регистрацију дпмена 
10) Обезбеђеое средстава за гарантпванп функципнисаое дпмена у перипду пд најмаое 

10 гпдина у изнпсу пд 15 милипна динара 
11) Израда нпве Интернет презентације РНИДСа 
12) Набавка система за управљаое дпкументацијпм и тикетинг система 

 
5. Декларисани циљеви 

1) Ппвећати брпј регистрпваних дпмена 
2) Унапредити технплпщки и прганизаципни нивп функција РНИДС-а 
3) Изградити ппзицију РНИДСа у дпмаћим и међунарпдним институцијама 
4) Ппвећати присуствп РНИДСа у медијима, Интернет и ИТ заједници 
5) Испуоавати све циљеве,мисију и визију у складу са материјалним и кадрпвским 

ресурсима 
6) Пратити трендпве у другим  ccTLD регистрима и примеоивати их селективнп уз 

уважаваое лпкалних прилика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активнпсти у 2010. гпдини 

Канцеларија 

1. Систематизација 
Пп затешенпј систематизацији, канцеларија је имала директпра, 4 ппмпћника директпра, ппслпвнпг 
секретара пд сталнп заппслених и саветника директпра пп угпвпру п делу. У тпку гпдине урађенп је 
следеће: 

1)  Из надлежнпсти ппмпћника директпра за маркетинг је изузета функција технишке 
ппдрщке за пвлащћене регистре и ти ппслпви су ппверени Зпрану Вигоевићу, кпга смп 
примили на прпбни рад 

2)  У складу са заппшетпм сарадопм, ангажпван је АСЕЕ дпп  кап кпнсултант за израду 
систематизације, пцену ппстпјећих кадрпва и израду пписа ппслпва. Цеп ппсап је 
урађен интерактивнп, уз ушещће свих заппслених. Разматрана су два сценарија, први 
без степенпваоа радних места и други где би сва радна места имала пдређене кпраке у 
напредпваоу и где би ппједине ппстпјеће функције биле ппдељене на вище радних 
места. Обзирпм да je већина заппслених радила на местима ппмпћника директпра и да 
су средства за плате лимитирана у бучету, задржана је плитка хијерархија са пп једним 
изврщипцем за  сваки пд ппслпва. Кап нпва радна места птвпрена су у систематизацији 
ппзиције Меначера развпја функција регистра и Меначера технишкп-административне 
ппдрщке. Пп изради систематизације, за пва два места је расписан јавни кпнкурс и на та 
места су примљени Мирјана Тасић и Зпран Вигоевић кап сталнп заппслени радници 
РНИДСа. Такпђе су ппслпви секретара Управнпг пдбпра и Скупщтине дпдељени 
Меначеру правних ппслпва, пбзирпм да је пд сампг ппшетка иста пспба пбављала пба 
ппсла и пстваривала екстра дпхпдак пд 25%. Тпм приликпм је изврщенп и усклађиваое 
нивпа плата кпд свих заппслених. Гпдину смп заврщили са 8 сталнп заппслених 
 

2. Фискална 2010. гпдина је заврщена са укупнпм импвинпм пд прекп 95.000.000,00 динара, али 
је прекп 52 милипна претвпренп у власнищтвп над ппслпвним прпстпрпм и ппремпм пптребнпм за рад 
на регистрацији дпмена , прекп 30 милипна је на дан 31.12. билп у текућим пбртним средствима, 
прекп 9 милипна је претвпренп у хартије пд вреднпсти са рпкпм наплате дп 2016. гпдине. Ппсебнп 
треба издвпјити шиоеницу да је у тпку 2010. Гпдине изврщена успещна трансфпрмација динарских 
средстава у девизна шиме је пшувана вреднпст капитала и пмпгућена набавка ппслпвнпг прпстпра 
планираним средствима, а садащои вищак пбртних средстава се и даље шува крпз девизна средства 

  
3. Брпј регистрпваних дпмена на крају 2010. гпдине је бип 62.657 са растпм пд 15,25% 

 

 
 

Интересантнп је упшити да су падпви у марту и септембру нещтп блажи у 2010, и тај тренд је настављен 
и пве гпдине 



4. Чланствп у 2010. 
 

 
 

10 ппстпјећих шланпва Скупщтине није пбнпвила шланствп дпк је фпнду приступилп 11 нпвих шланпва. 
Кпд пвлащћених регистра дпщлп је дп спајаоа 4 пвлащћена регистра у један кап резултат аквизиција 
кпмпанија пд стране Орипн Телекпма 

 
5. Израда   ребаланса плана 2010. и плана за 2011.  

У складу са дпгпвпренпм пракспм да се на редпвним седницама Скупщтине врщи усвајаое 
финансијских планпва и оихпв ребаланс, у мају 2010. припремљен је предлпг ребаланса плана за 
2010. Кпји се пднпсип на прпщиреое бучета за набавку ппслпвнпг прпстпра. За јесеоу скупщтину 
припремљен је предлпг финансијскпг плана за 2011. према кпјем се пбављају текући ппслпви у 2011.    

 
6. Прпмптивне активнпсти и наступи у земљи и инпстранству 

У тпку 2010.  пдржане су следеће презентације и прпмптивне активнпсти 
1) Обележен је Дан интернет дпмена Србије пп први пут уз ушещће гпстију из CENTRe, Русије и 
Каталпније 
2) Прпмпвисан је ћирилишки дпмен на скуппвима у Русији (Трећа кпнференција пвлащћених 
регистара и регистара Централне и Истпшне Еврппе и Заједнице Независних држава) и Маркетинг 
радипници CENTRe у Бриселу 
3) Презентпване су активнпсти РНИДСа у тпку 2010. гпдине на Скупщтини CENTRe у Бриселу 
4) Имали смп пкругле стплпве и презентације на вище скуппва у земљи, на тему текућих 
актинпсти РНИДСа, ћирилишкпг дпмена и уппзнаваое щирпке јавнпсти са прганизацијпм и 
циљевима рада РНИДСа  
5) Двпје заппслених је узелп ушещће у активнпстима радних група ICANNa 
6) Пп други пут је прганизпван сусрет пвлащћених регистара и размена искустава и идеја п 
ппбпљщаоу сарадое 

Знашајан ефекат пвих активнпсти је шиоеница да ће РНИДС прганизпвати или ушествпвати кап партнер 
и сппнзпр 4 међунарпдна скупа у 2011. гпдини 
 

7. Радне групе, сппљни сарадници и ппвезиваое са другим прганизацијама 
Вепма знашајан деп активнпсти РНИДСа је бип ппсвећен уппзнаваоу других прганизација и институција 
са активнпстима РНИДСа, преппзнаваоу српдних прганизација и ппјединаца ппсвећених слишним или 
истим циљевима кпје има РНИДС, усппстављаоу сарадое са оима и оухпвпм укљушиваоу у рад 
регистра. У свим јавним набавкама најмаое један шлан кпмисије је бип сарадник изван РНИДСа, у 
раднпј групи за прпцес избпра ћирилишкпг дпмена Србије ушещће је узелп деветпрп сппљних 
сарадника, у раднпј групи за израду предлпга правилника за регистрацију ћирилишкпг дпмнена ушещће 
је узелп 9 шланпва Скупщтине, у 5 кпмисија кпје су радиле на прпјектима суфинансираоа пд 15 шланпва 
шетвпрп је билп сппљних сарадника, 3 шлана Скупщтине 4 шлана управнпг пдбпра и 4 заппслена из 
канцеларије РНИДСа 



Реализација плана 

1. Регистрација дпмена 

1) Обнпва  

 
 

2) Нпвп регистрпвани 

Брпј нпвпрегистрпваних дпмена у 2010. Гпдини је бип 18.445, или 33,92% брпја дпмена на крају 2009. 

 

3) Финансијски резултат 

Прихпд пд регистрације дпмена за перипд 2010.гпдине је 59.101.000 и ппвећан је за 3.977.000,00 или 

7,2% . Наппмена за нпве шланпве Скупщтине је да у прихпд не улази наплата евидентирана у 2010. 

гпдини већ наплата регистрације дпмена за оенп време трајаоа у 2010.гпдини (на пример дпмен 

наплаћен 30. нпвембра 2010. припада прихпду  2010 самп свпјим дванаестим делпм) и да је јединишна 

цена дпмена у 2010. била нижа негп у првпј пплпвини 2009. гпдине 

 

2. Арбитраже 

У тпку 2010. Ппкренута су 4 арбитражна ппступка , пд шега су 2 заврщена тпкпм 2010.  У тпку 2011. 

гпдине ппступак за рещаваое сппрпва ће бити пренет у Привредну кпмпру Србије.  

 

3. ИКТ ппслпви 

Унапређеое апликације за регистрацију дпмена 

1) Омпгућена је прпмена DNS-а прекп веб сервиса 

Пре пве измене, ппдаци п ДНС серверима су мпгли да се меоају самп прекп клијентске апликације за 

регистрацију дпмена (RsReg). Овпм дппунпм пмпгућенп је да се ДНС ппдаци за билп кпји дпмен 

меоају и прекп јавнпг веб сервиса. 

2) Уведена је пакетска прпдаја дпмена 

Осим ппјединашне регистрације дпмена, пмпгућена и регистрација вище пакета пдједнпм пп 

ппвпљнијпј цени. Такп су уведени: co.rs+rs пакет (регистрација еквивалетних co.rs и rs дпмена), 

edu.rs+rs пакет (регистрација еквивалетних edu.rs и rs дпмена), org.rs+rs пакет (регистрација 

еквивалетних org.rs и rs дпмена) и in.rs+rs пакет (регистрација еквивалетних in.rs и rs дпмена). 

Истпвременп су дефинисана пдгпварајућа пперативна правила за регистрацију пакета. 

3) Прпвера назива регистранта приликпм креираоа захтева за трансфер 

Да би се спрешила прпмена регистранта у прпцесу трансфера дпмена између пвлащћених регистара, 

уведена је дпдатна кпнтрпла назива регистранта. Укпликп се називи не слажу, апликација зауставља 

прпцес трансфера дпмена и шека сагласнпст канцеларије РНИДС за наставак прпцеса. 



4) Прпцес трансфера истеклих дпмена је изједнашен са прпцеспм трансфера активних 

дпмена 

Пре пве измене прпцес трансфера истеклпг дпмена између пвлащћених регистара се пдвијајп пп 

другашијем принципу пд слушаја када је у питаоу трансфер активнпг дпмена. У пвпм слушају трансфер 

је пдпбравала канцеларија РНИДС, а не актуелни пвлащћени регистар. Накпн пве дппуне, трансфер 

истеклпг дпмена пдпбрава актуелни пвлащћени регистар. 

5) Уведен је прпцес за исправку грещака у називу регистранта 

С пбзирпм на ппстпјаое знашајнпг брпја граматишких и слишних грещака у називу регистраната шија 

исправка не мпже да се третира кап прпмена регистранта, уведен је ппсебан прпцес за исправку 

грещака. Овај прпцес пмпгућава да се на једнпставан и брз нашин исправе грещке у називу 

регистраната, без наплате и без интервенције прпграмера. 

6) Уведена услуга групнпг трансфера дпмена 

Осим щтп се склапају угпвпри са нпвим пвлащћеним регистрима, у пракси се дещавају и ситуације 

раскида угпвпра са ппстпјећим пвлащћеним регистрима. Да регистранти дпмена кпји су у надлежнпсти 

пвлащћенпг регистра са кпјим се раскида угпвпр не би били пщтећени неппхпднп је щтп пре изврщити 

трансфер дпмена на нпви пвлащћенпн регистер. Да би се пвај прпцес щтп једнпставније пбавип, 

уведена је услуга групнпг трансфера дпмена са једнпг пвлащћенпг регистра на други. Трансфер ради 

канцеларија РНИДС, на захтев и у дпгпвпру са пвлащћеним регистрима. Нашин и време трансфера се 

дефинище угпвпрпм између наведних страна. 

 

Унапређеое ИТ инфраструктуре 

1) Уместп једнпг два дата центра 

Ппстпјећи датацентар (ЕТФ) у кпјем је РНИДС држап сервере и другу ИТ ппрему је ппстап секундарна 

(редудантна) лпкација. Кап примарна лпкација за смещтаое ИТ ппреме изабран је датацентар 

АбсплутОК на Нпвпм Бепграду. Истпвременп је угпвпрен пптишки линк између наведених лпкација за 

пптребе репликације ппдатака, али и за друге врсте кпмуникације између два датацентра. Угпвпрпм са 

пба датацентра пбезбеђена је виспка распплпживпст. 

2) Нпви хардвер и пратећи спфтвер 

i. Набављени су нпви сервери (HP) и стпричи (NetApp) на на пбе лпкације. 

ii. Ппстпјећа CISCO мрежна ппрема је задржана и дупуоена нпвпм, такпђе CISCO 

ппремпм (рутери и свишеви). 

iii. Сви сервери су виртуализпвани VMWare спфтверпм и импленетирани су мпдули 

истпг спфтвера за ппрправак сервера. Спфтвер истпг прпизвпђаша VMWare Site 

Recovery Manager је имплементиран са циљем бржег ппправка сервера на 

другпј лпкацији. 

iv. Изврщена је миграција свих Windows сервера са верзије 2003 на верзију 2008. 

v.  Инсталиран је Microsoft Exchange 2010 . 

vi. Усппстављена је аутпматска репликација ппдатака са примарне на секундарну 

лпкацију кприщћеоме два независне метпде: Microsoft SQL Database Mirror и 

SnapMirror (репликација на нивпу стприча). 

vii. Сви ппдаци се бекапују на диск на ппсебнпм серверу уз ппмпћ спфтвера 

VMWare Data Recovery. Затим се ппдаци пребацују на траке уз ппмпћ спфтвера 

HP Data Protection. Траке са ппдацима се шувају на трећпј лпкацији. 

viii. Инсталирана су два нпва примарна DNS сервера за .rs ccTLD. 



ix. Имплементирана је ценрализпвана антивирусна защтита за све сервере и радне 

станице (Trend Micro). 

Јавни WHOIS сервер 

Имплементиран је јавни WHOIS сервер за .rs дпмен у складу са важећим RFC-пм и најбпљпм 

пракспм других наципналних регистара. 

IDN енкпдер на сајту РНИДС 

У склппу прпцеса увпђеоа ћирилишкпг дпмена, на веб сајт РНИДС је ппстављен IDN енкпдер кпји 

пмпгућава приказ ћирилишких назива дпмена у ACE (ASCII Compatible Encoding)  фпрмату и пбрнутп. 

 

4. Маркетинг 

Маркетинг представља нераздвпјни деп свих активнпсти РНИДСа, интерних и екстерних и уједнп 

представља активнпст на кпју пдлази пкп 25% прихпда РНИДСа. Најзнашајније активнпсти 

маркетинга у 2010. су биле прганизација и ппдрщка  

1) Дана интернет дпмена Србије 

2) Прпцесу гащеоа .yu дпмена 

3) Првпг кпнкурса за  суфинансираое Интернет прпјеката 

4) Избпра и прпмпције ћирилишкпг дпмена Србије 

5) Прпмпцији РНИДСа у међунарпдним институцијама и другим регистрима 

6) Кварталнпг издаваоа инфпрматпра п активнпстима РНИДСа  „Вести“ 

7) Одржаваоу Скупщтина, сусрета пвлащћених регистара и других интерних скуппва  

 

5. Правни ппслпви 

1) Сппразум п сарадои са Министарствпм за телекпмуникације и инфпрмаципнп друщтвп 

Овај дпкумент је пптписан 24.12.2010. гпдине, стране пптписнице су се сппразумеле да 
РНИДС пбавља ппслпве администрираоа наципналних интернет дпмена уз ппщтпваое 
принципа ефикаснпсти, квалитета, независнпсти и јавнпсти у раду. Пптврђена је 
сампсталнпст РНИДС-а у раду, кап и непрпфитни статус. Стране су пптврдиле да ће 
заједнишким напприма ушествпвати у прпмпвисаоу упптребе интернета и наципналних 
дпмена у Србији. 

2) Прпцедура за рещаваое сппрпва ппвпдпм регистрације .rs дпмена  

У циљу ревидираоа правилника за рещаваое дпменских сппрпва ангажпвани су 
кпнслултанти са Правнпг факултета у Бепграду, Дущан Ппппвић и Маркп Јпванпвић кпји су 
саставили нацрт Правилника п ппступку за рещаваое сппрпва ппвпдпм регистрације .rs 
дпмена. Накпн пбављених прегпвпра, пптписан је Сппразум п сарадои са Привреднпм 
кпмпрпм Србије кпјим је у надлежнпст Привредне кпмпре пренета надлежнпст за 
прганизацију рещаваоа сппрпва ппвпдпм регистрације .rs дпмена. Измена Правилника п 
ппступку за рещаваое сппрпва ппвпдпм регистрације .rs, кап и висина такси су услпвљене 
писанпм сагласнпщћу РНИДС, шиме је знашајан деп надлежнсти РНИДС-а задржан. 
Скупщтина РНИДС је 18.12.2010. гпдине усвпјила Правилник п ппступку за рещаваое 
сппрпва ппвпдпм регистрације .rs дпмена, а Управни пдбпр Привредне кпмпре Србије је 
усвпјип Правилник 19.4.2011. гпдине. Правилник ће ступити на снагу пп пбјављиваоу у 
Службенпм гласнику, тј. срединпм маја месеца. 

 



3) Суфинансираое прпјеката 

У ппгледу пвпг питаоа израђен је Правилник п критеријимима и мерилима за 
финансираое прпјеката кпји је усвпјип Управни пдбпр на седници пдржанпј 16.4.2010. 
гпдине. У 2010. гпдини била су два термина за пријаву прпјеката за суфинансираое, а 
угпвпри п суфинансираоу су пптписани са 28 субјеката. 

4) Прпцедура за регистрацију и увпђеое ћирилишкпг дпмена 

Ради израде аката кпји регулищу пвп питаое директпр је 6.9.2010. гпдине фпрмирап радну 
групу за израду правилника за регистрацији .срб дпмена. Радна група је спрпвела јавну 
расправу и саставила нацрт Опщтих услпва п регистрацији .срб дпмена и нацрт Правилника 
п ппшетку п ппшетку рада .срб TLD регистра. Управни пдбпр је уз пдређене измене усвпјип 
пба дпкумента, а Скупщтина РНИДС ће их разматрати на нареднпј седници. 

6. Набавке 
1) Тпкпм 2010. гпдине изврщене су набавке ИТ ифраструктуре, Мicrosoft лиценци, услуге 
дата центра и линкпва, ппслпвнпг прпстпра, рашунарске ппреме за пптребе канцеларије 
РНИДС, кпнсултантских услуга из пбласти радних пднпса и заппшет је ппступак набавке 
услуге израде веб презентације РНИДС. 

2) ИТ инфрастуктура је набављена пд ппнуђаша Coming-Computer Engeenering а са истим 
ппнуђашем је закљушен и Угпвпр п пдржаваоу хардвера и спфтвера и технишкпј ппдрщци.  

3) Набавка Мicrosoft лиценци је спрпведена према прпцедури за набавке мале вреднпсти, 
шлан 11. Правилника. Набавке пве врсте се врще прибављаоем најмаое три ппнуде без 
јавнпг пглащаваоа и оихпва вреднпст не прелази 500.000,00 динара. Угпвпр п исппруци 
Microsoft ovs лиценци је закљушен са ппнуђашем S&T Serbia. 

4) Набавка услуге дата центра и линкпва је спрпведена према прпцедури из шлана 12. 
Правилника, тј. за птвпрени ппступак. Угпвпр п набавци услуге дата центра и линкпва је 
закљушен дана 23.7.2010. гпдине са ппнуђашем Абсплут  ОК. 
 
5) Набавка ппслпвнпг прпстпра је спрпведена на пснпву пдлуке Скупщтине РНИДС пд 
5.9.2009. гпдине кпјпм је дат налпг Управнпм пдбпру и директпру РНИДС да спрпведу 
ппступaк набавке ппслпвнпг прпстпра. У циљу реализације пве набавке 30.9.2009. гпдине је 
пбјављен јавни ппзив за прикупљаое ппнуда за набавку ппслпвнпг прпстпра, а Управни 
пдбпр је на седници пдржанпј 13.11.2010. гпдине фпрмирап кпмисију за купппрпдају 
ппслпвнпг прпстпра у следећем саставу: Симп Иванежа, Снежана Бпжић-Малещевић, 
Ненад Орлић, Зпран Бухавац и Натаща Радпвић. Пп јавнпм ппзиву је стиглп 27 ппнуда, а 
задатак кпмисије је бип да изврщи анализи прибављених ппнуда и да п тпме извести 
Управни пдбпр. 

6) Ппред ппнуда кпје су стигле пп јавнпм ппзиву, брпјне ппнуде су прибављене и 
директним захтевпм пд ппнуђаша. Накпн анализа пристиглих ппнуда направљен је најужи 
избпр пд  4  лпкација. Ппсле пбављених прегпвпра у вище фаза са свим ппнуђашима, 
узимајући у пбзир цену и сигурнпст укоижбе пбјеката пдлушенп је да се изврщи 
купппрпдаја ппслпвнпг прпстпра у улици Жпржа Клеманспа 18а. Са ппнуђашем пвпг 
прпстпра, Ocean Atlantic Дпрћпл, 15.12.2010. гпдине закљушен је купппрпдајни угпвпр, а 
28.12.2010. гпдине анекс купппрпдајнпг угпвпра. 

7) Набавка рашунарске ппреме за пптребе канцеларије РНИДС је спрпведена према 
прпцедури за набавке мале вреднпсти, шлан 11. Правилника. Предмет пве набавке је бип 



седам стпних рашунара и један лап тпп (ппкретни рашунар). Кап најппвпљнија изабрана је 
ппнуда FS Systems и са пвим ппнуђашем је закљушен угпвпр 7.12.2010. гпдине. 
8) Израда веб сајта за пптребе РНИДС је ппкренута према прпцедури за набавке мале 
вреднпсти, али је ппзив ппнуђашима упућен и јавним путем. Накпн щтп је пппступак 
ппнущтен, накпн ппнпвнп упућенпг ппзива ппнуђашима, кап најпдгпварајућа је изабрана 
ппнуда кпју је дпставип ппнуђаш Мрежни систем, са кпјим је закљушен угпвпр 24.12.2010. 
гпдине. 
 
9) Набавка кпнсалтинг услуге пцене заппслених и израде систематизације радних места је 
спрпведена пп прпцедури за набавке мале вреднпсти, а угпвпр је пптписан са 
кпнсултантскпм кућпм Asee д.п.п. 

 

7. Плате 

Примаоа заппслених су била у прве две трећине гпдине на нивпу затешенпг нивпа примаоа, с тим да 
је кприщћена мпгућнпст предвиђена Правилникпм п раду да ппјединци мпгу бити стимулисани дп 15% 
месешнп. Од септембра изврщенп усклађиваое плата, дпк је у децембру на пснпву пдлуке Управнпг 
пдбпра исплаћена гпдищоа стимулација у прпсеку на нивпу једне месешне плате. Бучет предвиђен за 
примаоа заппслених није пптрпщен дп краја, иакп је брпј сталнп заппслених ппвећан за двпје  

 

8. Биланс  

У тпку 2010. Гпдине пстварен је дпбитак у изнпсу пд 11.121.000,00 динара ппсле пппрезиваоа, кпји је 

знашајнп изнад планиранпг. Најважнији разлпзи су  

1) прпцес набавке ппслпвнпг прпстпра заврщен је тек крајем гпдине,  

2) пд стране ICANN-a нису наплаћени трпщкпви ппступка за дпбијаое и имплементацију 

ћирилишкпг дпмена 

3) у тпку 2010. Гпдине нису заврщени ппступци набавке нпве Интернет презентације, 

дпкументаципнпг и тикетинг система 

4) пп највећем брпју ппзиција из плана су пстварени маои трпщкпви пд планираних 

Најважнији прпјекти 

1. ИДН - Ћирилички дпмен највишег нивпа Републике Србије стаое на дан 31.12.2010 

Управни пдбпр РНИДСа  је на свпјпј седници пд 13.11.2009. гпдине дпнеп пдлуку брпј 63-3 да ће 
РНИДС ппднети захтев за дпделу ћирилишкпг дпмена највищег нивпа   IDN ccTLD  у пквиру ICANN IDN 
ccTLD Fast Track procesa. Најједнпставније решенп,  интернаципнализпвани дпмена највищег нивпа или  
IDN ccTLD   је дпмен кпји представља државу или теритприју на Интернету , а кпји је написан на језику 
и нелатинишнпм писму кпје се кпристи у дптишнпј држави. 
 
Према дпкументу кпји дефинище прпцедуру у пквиру ICANN IDN ccTLD Fast Track proces цеп ппступак се 
састпји из три  фазе: 

I. Прва фаза кпја ппдразумева припрему захтева за пдпбреое назива IDN ccTLD пбухвата следеће 
кпраке 

1. развпј ИДН табела 
2. идентификпваое језика и писма  
3. избпр кандидата (низа знакпва на наципналнпм језику и писму) кпји мпже ппстати  

интернаципнализпвани дпмен 
4. припрема прппратне дпкументације  кпја треба да пмпгући ICANN-у  да дпнесе 

квалификпвану пдлуку п прихватаоу предлпженпг низа знакпва за нпви 
интернаципнализпвани дпмен 



II. Друга фаза пбухвата ппднпщеое захтева за евалуацију предлпженпг низа знакпва и оегпвп  
прпглащаваое за нпви интернаципнализпвани дпмен највищег нивпа 

III. Трећа фаза пбухвата припрему дпкументација и слаое нпвпг захтева за делегацију дпмена 
пдпбренпг у фази ΙΙ на управљаое пдређенпј прганизацији или институцији. 
 

 
I. Припрема захтева за пдпбреое назива IDN ccTLD 

 
Јануара месеца 2010. гпдине Влада Републике Србије је дпнела пдуку да се птппшне прпцес кпји ће 
дпвести дп дпдељиваоа интернаципнализпванпг дпмена Републици Србији. 
 
РНИДС је , са свпје стране,  заппшеп прпцес 2. фебруара 2010. пкруглим стплпм и Привреднпј кпмпри 
Србије, кпји је дпвеп дп фпрмираоа ИДН радне групе шији је задатак бип да пбезбеди избпр кандидата 
за ћирилишки дпмен Србије у щирпкпј демпкратскпј прпцедури, кпја треба да анимира и укљуши  целу 
Интернет заједницу Србије у пвај избпр. Радна група се састпјала пд пспба кпје на адекватан нашин 
псликавају Интернет заједницу Србије. 
 
Радна група је, прупшивщи дпкумент преппзнала следеће кпраке  у   пвпм прпцесу и пдредила рпкпве у 
кпјима ће се ппједине фазе пдигравати: 
 
1. Прва скуп активнпсти се састпји из јавних кпнсултација п мпгућим кандидатима за ћирилишки 

дпмена 
Ова фаза  ће заппшети 5. марта 2010. гпдине на дпгађају кпји ће прганизпвати РНИДС  ппвпдпм 
гпдищоице ппшетка регистрацијуе .rs дпмена.  Јавне кпнсултације ће трајати у перипду пд 5. марта 
2010. гпдине дп 1. маја 2010. гпдине. 
 
У пвпм перипду су пдржана два пкругла стпла, спрпведене су три анкете на ИТ скуппвима   и 
прганизпвани су фпруми са темама везаним за ћирилишки дпмена на три лпкације на Интернету. 
 
Резултат пвих кпнсултација је списак пд 134 предлпга кпји равнпправнп улазе у даљи ппступак за 
избпр делегата за ћирилишки интернаципнализпвани дпмен. 
 
Тпкпм пве фазе је впђена интензивна кампаоа у медијима и на интернету да би се щтп већи брпј 
шланпва Интернет заједнице укљушип у кпнсултације. Објављенп је 11 плаћених пгласа у нпвинама 
и шаспписима, 33 вести су се ппјавиле са пвпм темпм у нпвинама и шаспписима, прганизпвани су 
разгпвпри  на три телевизије, и пва тема се ппјавила 84 пута на интернет страницама.  
 
 

2. Друга скуп активнпсти у пвпј фази  треба да пмпгући селекцију кандидата за ћирилишки дпмена 
кпји задпвпљавају критеријуме кпје је прпписап ICANN у свпм дпкументу Final Implementation Plan 
for IDN ccTLD Fast Track Process.  
 
Да би квалитетнп пбавила пвај ппсап, ИДН радна група је, дпк су трајале јавне кпнсултације у првпј 
фази припремила дпкумента кпја ће јпј пмпгућити да непристраснп пцени приспеле предлпге и  
нашин на кпји ће се пдвијати гласаое  за најбпљи предлпг за ћирилишки дпмен Србије. Дпкумента 
п кпјима је реш су: 
 
- Метпдплпгија пцеоиваоа предлпга за ћирилишки ИДН Србије 
- Метпдплпгија гласаоа за најбпљи предлпг за ћирилишки ИДН Србије 
Пп заврщетку јавних кпнсултација, ИДН радна група је пценила предлпге и саставила свпј извещтај  
са пценама предлпга, кпји је пбјављен на сајту РНИДСа.  



 
Ова активнпсти су се пдвијале у перипду  пд 1. маја 2010. дп 9 маја 2010. Ппсле пцене предлпга 
кпји задпвпљавају услпве наведене у дпкументу Final Implementation Plan for IDN ccTLD Fast Track 
Process шетири предлпга су упућени на гласаое и тп: 
 

 срб  

 сб, 

 србија 

 рсб 
 

3. Трећа скуп активнпсти се пднпсип на  гласаое за најбпљи предлпг. Ове активнпсти , су ппшеле 10 
маја 2010 и трајале су  дп 16. јуна 2010. Гласаое је билп прганизпванп на сајту РНИДСа, а 
кпнтрплна гласаоа су прганизпвана на сајтпвима шаспписа Микрп и Свет кпмпјутера. Укупнп је 
гласалп 10.505 шланпва Интернет заједнице на сајту РНИДСа. На сајту шаспписа Микрп је гласалп 
857 шланпва интернет заједнице.  ИДН радна група је закљушила да је ушещће пвпликпг брпја 
шланпва Интернет заједнице дпвпљнп да се резултати дпбијени гласаоем мпгу сматрати ваљаним. 
Резултати гласаоа су били: 
 

 срб  - 8.336 гласпва 

 србија  - 1.734 гласпва 

 сб  - 286 гласпва 

 рсб  - 149 гласпва 
 
Тпкпм пве фазе је такпђе впђена интензивна кампаоа у медијима. Објављенп је 5 плаћених пгласа 
у нпвинама и шаспписима, 13 вести су се ппјавиле са пвпм темпм у нпвинама и шаспписима, 
прганизпвани су разгпвпри  9 радип станица и  телевизија, и пва тема се ппјавила 65 пута на 
интернет страницама.  
 

 
4. Ппследои, четврти, скуп активнпсти у првпј фази се пднпси на припрему ИДН табела и правила 

за фпрмираое ИДН имена према спецификацији кпју је дефинисап ICANN. У пву група активнпсти 
сврставају се и ппслпви припреме и превпђеоа дпкументације кпја треба да ппдржи прпцес 
евалуације предлпжених низпва знакпва за ћирилишки дпмен.  Неке пд пвих активнпсти су   
урађене дп 16. јуна 2010. Пп заврщетку гласаоа приступилп се припреми кпнашне верзије 
дпкументације кпја треба да пбјасни ппступке и прпцесе пкп избпра кандидата за ћирилишки 
дпмен, а кпја треба да пмпгући  IANA да дпнесе правилну пдлуку п избпру ИДН дпмена.  

  
Припрема дпкументације у електрпнскпм пблику и превпд дпкументације су урађени у перипду  
пд 10. јуна 2010. гпдине дп краја августа 2010.  
 

II. Друга фаза пбухвата ппднпщеое захтева за евалуацију предлпженпг низа знакпва и оегпвп  
прпглащаваое за нпви интернаципнализпвани дпмен највищег нивпа 
 
Кпмплетна дпкументација  у електрпнскпм пблику је ппслата ICANN-у  ппшеткпм септембра 2010. 
гпдине.  Дпкументација је пбима пкп  250 страница. 
 
 Два најбпље рангирана предлпга  

 срб  - 8.336 votes 

 србија  - 1.734 votes 
 



су укљушена у захтев за евалуацију низа знакпва, са јаснп назнашеним припритетима при 
разматраоу. На евалуацију су ппслата два предлпга, збпг евентуалних прпблема кпје би први 
предлпг мпгап да има на Панелу за ДНС стабилнпст. 
 
ICANN је размптрип захтев РНИДСа и вепма брзп, 8. нпвембра 2010. гпдине прихватип да нпви 
ћирилишки дпмен републике Србије буде .срб < xn—90a3ac>. 
 
Ппсле 8. нпвембра 2010. гпдине је припремљена и ппслата ICANN-у кпмплетна  дпкументација кпја 
ппдржава захтев за евалуацију нащих предлпга у папирнпм пблику. 
 

III. Трећа фаза пбухвата припрему дпкументација и слаое нпвпг захтева за делегираое  .срб дпмена 
на управљаое РНИДСу. 

 
Пре припреме дпкументације кпја треба да ппдржи захтев за делегираое .срб дпмена на 
управљаое РНИДСУ је билп пптребнп да се ураде предлпзи  Правилника п регистрацији .срб 
дпмена и Правилника п ппшетку рада .срб дпмена. Ппсап на изради правилника је  заппшет 
фпрмираоем радне групе пд 9 шланпва .  
 
Радну групу је фпрмирап директпр РНИДСа. Први састанак радне групе је пдржан 8. септембра 
2010. Радна група је заврщила свпј ппсап 23.децембра 2010 гпдине . Одржанп је укупнп 11 
састанака радне групе. Иста радна група је прганизпвала и јавне кпнсултације на фпрумима 
РНИДСа и шаспписа Свет кпмпјутера са темпм какви би требалп да буду наведени правилници.  
 
У кпнашнпм извещтају радне групе су дати принципи кпји треба да буду примеоени у пвим 
правилницима.  Принципи су прпщли кпрз прпцес јавних кпнсултација. 
 
Паралелнп са пвим активнпстима  РНИДС је наставип са припремпм пстале пптребне 
дпкументације кпја треба да ппдржи захтев за делегираое дпмена .срб на управљаое РНИДСу. 
Овај ппсап је заврщен 10. фебруара 2011. гпдине. Обим дпкументације у пвпм слушају је пкп 150 
страна. 
 
Захтев за делегираое .срб дпмена  РНИДСу на управљаое је ппднет 11.фебруара 2011. 

 

2. Хардвер и системски спфтвер 

 

Овп је за РНИДС била најважнија инвестиција у прптеклпј гпдини. Тендер је припремљен у тпку 

првпг квартала 2010. У креираоу тендерске дпкументације ушествпвала је кпмисија кпја је имала 

два представника канцеларије, једнпг шлана Управнпг пдбпра и два шлана сппљна сарадника из 

круга ИТ меначера кпји раде у привреди и ппзнају прпблематику умрежаваоа лпкација, 

ппузданпсти и безбеднпсти у инфпрмаципним технплпгијама.  

 

На јавни пглас се јавилп 44 пптенцијалних ппнуђаша али је самп 4 ппднелп ппнуду на време. У ужи 

избпр су ущле две фирме Кпм4т и Кпминг. На пснпву извещтаја кпмисије и спецификације 

ппнуђене ппреме првп се прегпваралп са фирмпм Кпм4т и ИБМпм кап вендпрпм рещеоа. На крају 

прегпвпра, Кпм4т је пдбип да угради у угпвпр елементе финансијске гаранције кпја је тражена 

тендерским захтевпм и затп су прегпвпри неуспещнп заврщени. Онда се ущлп у прегпвпре са 

фирмпм Кпминг, и са оима је пптписан угпвпр п исппруци и уградои ппреме са прпдуженпм 

петпгпдищопм гаранцијпм. Такпђе је пптписан и ппсебан угпвпр п технишкпј ппдрщци и  

пдржаваоу у гарантнпм перипду. У тпку прегпвпра и пре пущтаоа у рад ппреме прганизпване су 



презентације рещеоа на реалнпм систему за кпмисију, за канцеларију и за шланпве Управнпг 

пдбпра. Кпд анализе технишких рещеоа ппсебнп је впђенп рашуна п  критишним ситуацијама у 

слушају испада ппјединих делпва ппреме и прекида пренпсних путева. Стпга је  цеп систем 

изграђен са редунданспм на свим елементима (псим рутера) и са непрестаним надзпрпм рада 

система. Дп сада није билп прекида  у раду. 

 

3. Ппслпвни прпстпр 

 

Финансијски највећа и најслпженија инвестиција је била набавка ппслпвнпг прпстпра.  

 

Ппсле пбјављенпг јавнпг пгласа и прикупљаоа великпг брпја ппнуда, највећи ппсап је била 

куппвина  прпстпра са регулисаним питаоем упптребне дпзвпле и укоиженпг пбјекта, а да нису 

пптребни велики радпви на ренпвираоу.  У целпј пoнуди је ппстпјап самп један беспрекпран 

пбјекат кпји је задпвпљавап све критеријуме.  Кпмисија је била прптив избпра пвпг пбјекта збпг 

тпга щтп је реш п прпстпру у приземљу и са дпста кпнструктивних елемената у ентеријеру.  

 

У перипду тражеоа ппнуда искристалисалп се некпликп лпкација,  и ппсле вищемесешних 

прегпвпра пкп цена, дпкументације, гаранција заврщетка пбјекта на време и са кпмплетнпм 

дпкументацијпм, купљен је прпстпр кпји је имап уписану двпструку хипптеку и дпбијену упптребну 

дпзвплу на бази фиктивнпг изведенпг стаоа. Кпнструкција плаћаоа прпстпра и оегпвпг заврщетка 

је направљена у некпликп кпрака, такп да су наща средства и упис власнищтва били максималнп 

защтићена.  

 

У пвпм тренутку прпстпр је заврщен, усељен и предат је захтев за укоижбу нащег власнищтва над 

оим. РНИДС је прихватип да уместп укоижбе власнищтва на 237 квм ппслпвнпг прпстпра има 

уписанп влснищтвп над 209 квм и сагласнпст за трајнп кприщћеое дела хпдника зграде дпбијене 

пд Скупщтине станара зграде. Угпвпр је склппљен 15.  децембра 2010.  у сивпј фази изградое а 

усељен је 5.марта 2011. кап пптпунп заврщен прпстпр.  Деп радпва и ппремаоа дп пснпвнпг нивпа 

ппремаоа је урадип прпдавац ппслпвнпг прпстпра, дпк је за препстали деп ппремаоа (углавнпм за 

системе безбеднпсти и екстерних кпмуникација и ппремаое намещтајем) РНИДС ангажпвап 

некпликп  извпђаша. 

  

4. Сппразум п сарадои са МТИД 

 

Сппразум п сарадои са Министарствпм за телекпмуникације и инфпрматишкп друщтвп има 

специфишну тежину јер је једини дпкумент кпји регулище  пднпс РНИДСа са пдгпварајућпм 

државнпм институцијпм надлежнпм за пбласт Интернета. Осим тпга дефинисана су права и 

пбавезе РНИДСа, кап и ппступак у слушају примедби на рад РНИДСа, али практишнп и услпви кпје 

треба да задпвпљи билп кпја институција кпја би желела да преузме ппслпве кпје РНИДС пбавља. 

Овде ппсебнп треба истаћи ппзитиван став МТИДа у свим дпдирним питаоима тпкпм гпдине кап 

щтп су: 

 ппдрщка РНИДСу за управљаое ћирилишким дпменпм, 



 ппдрщка за прганизацију Четврте кпнференције Рускпг регистра намеоене регистрима и 

пвлащћеним регистрима Централне и Истпшне Еврппе и Заједнице Независних Држава у 

Бепграду  

 пптписиваое Сппразума п сарадои са РНИДСпм кпји пдређује местп РНИДСа у Србији кап 

неутралне невладине прганизације кпја распплаже и управља наципналним интернет 

дпменима кап државним ресурспм. Интеграцијпм МТИД у Министарствп културе, пвај 

сппразум самп дпбија на тежини. 

 

5. Сппразум п сарадои са ПКС 

 

 Сппразум п сарадои са Привреднпм кпмпрпм Србије  рещава кпмплексан ппсап кпји се пднпси на 

рещаваое сппрпва ппвпдпм регистрације .rs дпмена. Привредна кпмпра Србије  ппседује технишке 

и адмнистративне капацитете да сппрпве впди сампсталнп, и пп правилима кпје креира и усваја 

РНИДС. 

 

 Измещтаое арбитражнпг ппступка изван РНИДС-а гарантује регистрантима у сппру ппступак 

неутралан у пднпсу на РНИДС кап институцију и ппјединце кпји дпнпсе Правила. Други битан 

мпменат је да кпнтинуитет впђеоа пвих ппступака неће бити нарущен пбзирпм да већи деп 

арбитара са ппстпјеће листе већ сарађује са ПКС те се  пшекује да ће исти арбитри наставити рад и у 

нпвпј прганизацији. Трећи битан мпменат кпји пптврђује неутралнпст је,  да аутпри Правилника п 

рещаваоу сппрпва представљају струшна лица из три институције, Правнпг факултета, Привредне 

кпмпре и РНИДС-а. 

 

 

6. Суфинансираое ОР-пва, ИТ дпгађаја и интернет прпјеката на .rs дпменима 

 

Суфинансираое интернет прпјеката на .rs дпменима је била најважнија маркетинщка активнпст у 

2010. гпдини.  

 

У пву активнпст су усмерена  најзнашајнија средства из ппслпваоа ппсвећена једнпј ппслпвнпј 

активнпсти РНИДСа. У све фазе реализације пвпг прпјекта су били укљушени представници 

канцеларије РНИДСа, Управнпг пдбпра, Скупщтине  и сппљни сарадници. Овп је први ппкущај 

реализације прпјекта суфинансираоа кпји је требап да буде темељ слишних будућих прпјеката у 

наредним гпдинама.   

 

Дпкументацију за јавни кпнкурс су иницијалнп креирали Гпран Миланкпвић,Впјкан Васкпвић и 

Мирпслав Лутпвац, а правну фпрму је упблишип Дејан Ђукић. Избпр прпјеката кпји ће бити 

суфинансирани су врщиле три кпмисије, а кпнтрплу реализације прпјеката је пбављала шетврта 

независна кпмисија. Цеп прпјекат је кппрдинирап  Гпран Миланкпвић.  

 

Пплазни принципи, на кпјима је заснпванап суфинансираое прпјеката, су дпгпвпрени на нивпу 

канцеларије и, имајући у виду слпженпст ппсла, дпследнп су ппщтпвани. 

 



 У пвпј гпдини требалп би унапредити мпдел такп да се  привуку прпјекти кпји ће бити видљивији у 

щирпкпј јавнпсти и кпји ће имати дужи живптни циклус. 


