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Увод 
Полазећи од основних циљева Фондације и основних аката, Управни одбор ће у наредној години 
радити на остварењу следећих краткорочних и средњорочних циљева: 

■ Повећање броја назива домена, како у .RS тако и у .СРБ доменском простору 
■ Нови софтвер – завршетак развоја и увођење новог софтвера за регистрацију домена 
■ Активна улога у регионалној сарадњи - сарадња са међународним и домаћим владиним 

и невладиним организацијама 
■ Безбедност, сигурност и заштита - даљи развој и увођење DNSSEC; развој SIRT и RSNOG, 

као допринос заједници 
■ Усавршавање пословања фондације и оптимизација процеса рада, у циљу повећања 

продуктивности. 

ИКТ 
У току 2014 године завршен је и евалуиран пројекат новог софтвера, и расписан конкурс за 
избор извођача. Очекује са да изабрани извођач свој рад започне већ у јануару 2015. Ово ће 
истовремено и обележити први квартал, у коме ће бити највише активности са изабраним 
извођачем. Планирано је да се рад на новом софтверу оконча до краја трећег квартала 2015 и 
одмах након тога уђе у завршну фазу тестирања. Пуштање у рад новог софтвера се очекује 
крајем 2015 или почетком 2016 године. 

Планирано је да се у току израде софтвера припреми пројекат нове инфраструктуре. Пројекат ће 
бити урађен имајући у виду најпре потребе новог софтвера, повећање безбедности и 
гарантоване доступности сервиса, али и то да је постојећој опреми истекао период амортизације 
па је и са финансијског аспекта прави тренутак да се набавка нове опреме обави. Набавка нове 
опреме је планирана за другу половину 2015 године. 

За потребе новог софтвера биће неопходно да се израде нове, јасне и недвосмислене процедуре 
које се односе на регистрацију, трансфер и продужења домена  и промену података  регистранта 
и осталих контакт података у бази. Зато ће већ у првом кварталу бити формиран тим који ће се 
бавити припремом ових процедура и припремом нових општих услова о регистрацији назива 
домена и техничких и административних услова за рад овлашћених регистара. 

Пошто досадашњи начини организовања скупова са ОР-овима нису у претходне две године 
дали очекиване резултате, планирамо да посебну пажњу посветимо овом питању и нађемо нове 
моделе који би поспешили интересовање ОР-ова за активније учешће на радним састанцима 
који ће бити организовани у следећим областима.  

1. нови софтвер за регистрацију домена (представљање, тестирање, обука) 
2. нове процедуре и правилници (јавне расправе, представљање) 
3. Безбедност и заштита података (WHOIS, подаци о личности, DNSSEC) 
4. Развој пословања и маркетинг са ОР-овима 

У току 2015 године планиран је и завршетак новог корпоративног сајта. Што се тиче сектора 
технике не планирају се посебне активности у вези са истим  обзиром да је одржавање сајта у 
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надлежности добављача. Што се тиче ОР-ова у један од планираних скупова ће бити уграђено и 
представљање новог сајта, у зависности од тога када нови сајт буде потпуно у функцији. 

У циљу ефикаснијег пословања канцеларије у току 2015 године планира се набавка и почетак 
имплементације пословног информационог система РНИДС-а. На основу резултата рада 
консултанта који ће израдити каталог пословних процеса и дефинисати захтеве које пословни 
информациони систем треба да задовољи. Издвојене су две пословне функције које би овај 
пословни систем морао да садржи: финансијски модул који покрива књиговодство и 
управљање основним средствима; и модул за управљање документима који треба да подржи 
токове рада и основне пословне процесе у РНИДС-у, као и класификацију, верзионисање и 
електронско складиштење докумената.  

У току је израда сета докумената који описују одредбе и правила DNSSEC безбедносне праксе 
које ће бити примењене у имплементацији DNSSEC-а за .RS и .СРБ домене. Након завршетка 
рада на овим документима, биће створени услови за потписивање зона којима управља РНИДС. 
Такође, паралелно са стварањем услова за потписивање TLD зона и доменских простора које 
администрира РНИДС, и израдом новог софтвера за регистрацију назива интернет домена, 
треба наставити рад на прописима који дефинишу одредбе и правила имплементације DNSSEC-a 
код DNS провајдера и овлашћених регистара.  

Након успешно одржаног округлог стола на тему IPv6, на којем је показано велико 
интересовање окупљених, потребно је наставити активности на пропагирању примене IPv6, уз 
представљање најбољих искустава напреднијих тржишта, искустава са различитим 
произвођачима опреме и поготово важно искуства крајњих корисника приликом коришћења 
„native IPv6” услуге. Највише активности планирамо у виду скупова који ће подићи ниво 
информисаности и заинтересованости провајдера за миграцију на IPv6, као и презентација 
успешних студија случаја.   

Као један од резултата овог округлог стола јесте реализација RSNOG дописне листе (листа 
администратора провајдера за техничка питања), а у зависности од развоја Српског 
законодавног оквира, планирамо да приступимо успостављању SIRT тела у сфери националних 
интернет домена, уз усаглашене активности са осталим релевантним саговорницима у Србији и 
региону. Успостављање SIRT и RSNOG ће на најдиректнији могући начин бити користан најширој 
Интернет популацији и на много начина ће представљати испуњавање основне делатности 
Фондације. 

МАРКЕТИНГ И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА 
За период 2015. године, Управни одбор је већ донео бројне одлуке у сфери маркетинга и развоја 
пословања. У односу на претходну годину, биће појачана и константна активност у овом домену, 
пре свега на појачавању ефеката нових пројеката у развоју пословања. Опредељење УО је да се 
овим активностима новчана средства не троше само у маркетинг кампањама, већ да се акценат 
стави на област ПР. Такође, сходно активностима везаним за сарадњу са државним органима, 
одређена средства ићи ће на подршку појединих активности државе које су у складу са 
циљевима РНИДС. 

Широкој екстерној јавности РНИДС ће се обратити кроз неколико активности: 

У јануару ће бити обележена трећа годишњица постојања .СРБ домена, који ће уз пригодни 
догађај бити пропраћен PR активностима. 
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Према опредељењу да се ДИДС 2015 прошири на регионални догађај, већ почетком октобра 
2014. године спроведене су активности припрема овог догађаја. ДИДС би ове године трајао два 
дана, при чему би први дан био окренут ка локалној заједници, као и до сада, док би други дан 
представљао регионални састанак регистара из региона. ДИДС ће бити одржан 10. и 11. марта. 

Почетак суфинансирања оглашавања ОР-ова је предвиђено за први квартал и трајаће целе 
године. 

Суфинансирање пројеката 4ПИ стартоваће по новим правилима у септембру и то у доменима 
области образовања, употребе .СРБ домена, имплементације IPv6 протокола, имплементације 
DNSSEC-a, израде академских радова који су у вези са делатношћу РНИДС-а. 

Током октобра биће подржан месец за сајбер-безбедност под покровитељством ЕУ, који ће ове 
године трећи пут за редом да буде обележен пригодним скупом. 

Две класичне маркетинг акције планиране су у другом и четвртом кварталу. 

Пројекат SIRT треба да стартује са реализацијом ове године и у сврхе PR и маркетинга везаних 
за овај пројекат, активности ће се посебно прецизирати и реализовати у другој половини 
године. 

Ужој екстерној јавности РНИДС ће се обратити кроз следеће активности: 

Популаризација пројекта RSNOG, у интерној и екстерној стручној јавности, која укључује PR и 
мање маркетиншке активности. Кампања ће бити спроведена у другом и трећем кварталу ове 
године. 

Нови корпоративни сајт рнидс.срб и rnids.rs биће завршен у првом кварталу, те се у првој 
половини године планирају активности на његовој популаризацији.  

Развој едукативно-промотивног сајта domen.rs и домен.срб, намењеног да се на популаран 
начин објашњавају појмови везани за домене и регистрацију домена, као и саме 
процедуре/политике, и да се пружи подршка развоју садржаја на Интернету. Константна 
активност. 

Према интерној јавности РНИДС ће имати следеће активности: 

Током године биће извршено неколико истраживања тржишта, као и редовно извештавање 
интерне јавности о резултатима рада РНИДС – константна активност. 

Пошто се у 2015. години очекује реализација неколико пројеката, биће појачане активности на 
информисању интерне јавности о новом софтверу за регистрацију и о пројектима CERT и 
RSNOG. Активности се очекују у другој половини године. 

ФИНАНСИЈЕ 
Управни одбор у 2015 планира да настави са политиком одговорног и транспарентног 
деловања. Сви подаци од интереса интерној и екстерној јавности о пословању Фондације јавно 
се објављују или су доступни на увид. Управни одбор се стара о поштовању правила рада и 
процедура на свим нивоима, како Управног одбора, тако и Канцеларије РНИДС, и то 
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непосредном контролом, координацијом са Директором РНИДС-а и од скора уведеном 
интерном ревизијом (путем јавног конкурса изабраним спољним сарадником). Намера нам је да 
као организација од поверења будемо препознати и ван Конференције суоснивача. Све одлуке 
доносимо савесно и објективно уз уважавање и поштовање мишљења стручних лица 
запослених у Канцеларији и сугестију добијених кроз јавне расправе. 

Циљ нам је да Фондација послује позитивно, уз адекватно улагање прикупљених средстава у 
побољшање основне делатности, друштвено одговорне пројекте и повећање угледа у 
међународним институцијама чији смо члан, а све у складу са обавезама преузетим кроз 
Споразум са Министарством и овлашћењем ICANN-а. 

За 2015. годину планиране су следеће активности: 

1. надгледање пословања фондације 
2. одобравање годишњег финансијског плана и ребаланса буџета 
3. одобравање финансијских политика и процедура Фондације 
4. испуњавање законски регулисаних прописа и обавеза везаних за пословање Фондације 

Сарадња са Интерном ревизијом која је започета у 2013 интензивирана у 2014 и свакако ће се 
наставити и у 2015 години. Поред њихових кварталних извештаја и редовних састанака које 
имамо, користићемо и њихово знање и сугестије приликом доношења важних одлука у 
поступцима спровођења закона и уредби, као кроз контролу отвореног поступка набавки. 
Константна активност. 

Крајем 2013. године УО РНИДС је, након спроведеног јавног позива, изабрао новог екстерног 
ревизора, односно независног ревизора финансијских извештаја. Са екстерним ревизором је 
закључен уговор о ревизији извештаја за 2013, 2014 и 2015 годину. Извештај о ревизији 
финансијских извештаја за 2013. годину је добијен у трећем кварталу 2014, са позитивним 
мишљењем. Рад са екстерним ревизором ће се интензивирати и током 2015. године ради 
ревизије финансијских извештаја за 2014. годину. 

Управни одбор нема намеру да посустане у контроли ни када је у питању коришћење средстава 
за финансирање конкретних пројеката од интереса за свакодневни рад и даљи развој 
Фондације, планираних за наредну годину, као што су унапређење софтвера за регистрацију 
домена, 4ПИ, маркетиншке активности, развој пословања са ОР-овима, одржавања већ 
традиционалног Дана интернет домена Србије (популарно ДИДС-а). 

Управни одбор ће и убудуће водити рачуна о наменском коришћењу очувању и увећању 
имовине и средстава Фондације. Имајући у виду трајање економске кризе и вишегодишње 
суочавање привреде и предузећа са великим проблемима план Управног одбора је да још 
ефикасније користи постојеће ресурсе и континуирано врши контролу над пословањем РНИДС-а 
при томе строго водећи рачуна да не дође до преинвестирања, чиме би могла угрозити 
финансијску стабилност грађена током свих претходних година, од оснивања организације. 


