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Увод 

На основу Одлуке донете 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације путем 

кварталног извештаја додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно 

Mинистарство, а путем веб сајта и општу јавност. Овај извештај се односи на период од 

1. јула до 30. септембра 2014. године, и садржи побројане све активности Управног 

одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је другим документима, 

редовним кварталним извештајима директора о раду Канцеларије, који се редовно 

достављају Управном одбору РНИДС-а по истеку сваког квартала. 

У овом периоду одржано је пет седница УО, од чега три редовне и две електронске. Такође 

одржане су и две седнице Конференције суоснивача и то једна изборна ( редовна ) и једна 

ванредна 

У трећем кварталу 2015. године у Конференцију суоснивача примљен је један суоснивач.  

Седнице Конференције суоснивача 

Током овог квартала одржане су две седнице Конференције суоснивача и то једна 

изборна ( редовна ) и једна ванредна. 

На изборној седници Конференције суоснивача изабрани су председник и заменик 

председника конференције суоснивача. 

На ванредној седници конференције суоснивача која је у истом дану ( 19. септембар 2015 

) претходила изборној седници Станиша Јосић, члан УО је представио измене и допуне 

Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, а које се огледају у 

укидању ЈМБГ-а као обавезног податка приликом регистрације.  

Предлог измена општих услова о регистрацији назива националних интернет домена 

настао је након окончаног рада радне групе УО  за измену одредби аката којима се 

уређује питање података који се прикупљају од регистраната. Извештај радне групе као 

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_08_07-rg-izvestaj-licni_podaci.pdf
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и предлог измена Општих услова о регистрацији назива националних домена УО је 

једногласно усвојио. 

Конференција суоснивача је једногласно усвојила  измене и допуне Општих услова о 

регистрацији назива националних интернет домена.  

 

УО је након усвајања извештаја  радна групе за CERT Конференцији суоснивача доставио 

предлог измена и допуна Статута РНИДС-а. које се односе на дефинисање додатног циља 

( активно деловање на повећању информационе безбедности у Србији.)  као и на увођење 

нове делатности - управљање CERT-ом за подручје националних интернет домена Србије.  

Предложене измене Статута Конференцији суоснивача представили су Ненад Орлић, у 

својству координатора радне групе за CERT, и Станиша Јосић члан УО. 

Конференција суоснивача је једногласно усвојила  измене и допуне  Статута РНИДС-а. 

Суоснивачи су на овој ванредној седници обавештени о продужењу рока за пријаву за 

учешће у раду радне групе УО за увођење IDN знакова на други ниво националних 

домена. 

ИКТ Инфраструктура РНИДС-а и нови сајт РНИДС-а 

У складу са планом и програмом УО за 2015 годину започет је процес набавке нове 

опреме ( хардвера ) за систем за регистрацију назива домена. 

Постојећа инфраструктура система РНИДС-а имплементирана је у другој половини 2010. 

године. Поред тога РНИДС је у процесу израде и имплементације новог софтвера чија 

израда тече по раније усвојеном планом и о чему је УО редовно извештаван у току овог 

квартала. Имајући ово у виду као и то да је набавка нове опреме планирана за ову годину, 

УО је донео одлуку о покретању поступка набавке нове опреме. 

Направљена је анализа постојећег стања као и предлог унапређења инфраструктуре што 

ће након окончања набавке целом систему обезбедити још боље перфомансе и 

функционалности као и омогућити веће гаранције за  високу расположивост сервиса.  

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_09_19-opsti_uslovi-registracija_domena.pdf
https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_09_19-opsti_uslovi-registracija_domena.pdf
https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_08_20-rg-izvestaj-cert.pdf
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Крајем септембра УО је дао сагласност на покретање отвореног поступка набавке ИКТ 

инфраструктуре и одредио чланове УО који ће бити у  комисији која ће водити овај процес 

набавке. 

Такође у овом кварталу пуштен је у рад нови сајт РНИДС-а на старој интернет адреси: 

рнидс.срб и www.rnids.rs а на сајту домен.срб имплементирана је нова провера 

доступности и Изборник. 

 

 

 

Међународна и домаћа сарадња 

У овом кварталу било је више активности на пољу домаће и међународне сарадње, почев 

од учешћа у давању коментара на Нацрт закона о информационој безбедности до 

разматрања  CENTR документа за IANA транзицију. 

Председник УО Душан Стојичевић, члан УО Снежана Божић и директор Данко Јевтовић, 

присуствовали су скупу о сајбер безбедности и известили остале чланове УО о битним 

темама са скупа. Одбор за одбрану и унутрашње послове народне Скупштине 

организовао је Јавно слушање о сајбер безбедности у Републици Србији. УО је донео 

одлуку о упућивању заинтересованих чланова на овај догађај. 

Донета је одлука ангажовању председника УО Душана Стојичевића као члана Извршног 

одбора SEEDIG-а, као и о организацији SEEDIG 2016 у Београду. 

Разматране су информације о могућностима организације CENTR GA следеће године у 

Београду, где би РНИДС био домаћин. Одлучено је да се РНИДС  пријави за организацију, 

а директору је дат задатак да спроведе поступак пријаве на наредном CENTR GA састанку 

у Бриселу. 

Донета је одлука да РНИДС са ИСОЦ Сербиа учествује као суорганизатор скупа који се 

одржао почетком октобра у Београду. 

https://рнидс.срб/
http://www.rnids.rs/
http://домен.срб/
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Председник УО, Душан Стојичевић упућен је на ”ИНТЕРНЕТ ЗА СВЕ - Прилике и изазови 

управљања интернетом у Босни и Херцеговини” који је одржан 1.10.2015. у Сарајеву. 

Такође је и известио о сарадњи са Bulgarian Domain Registry., односно датим сугестијама 

овом регистру у погледу политика регистрације ИДН домена и Статута. 

Донета  је одлука о суфинансирању пројекта "Интернет РАЦИОНАЛНО - претражи 

НАЦИОНАЛНО" у износу од 100.000 динара. 

УО је донео одлуку којом ће омогућити приступ списку . YU домена, а за потребе 

истраживања Универзитета Калифорније у Лос Анђелесу (UCLA) о томе у којој мери су 

архивски сачувани садржаји са .YU домена у разним архивама wеб садржаја. 

Оперативни послови 

Следећим оперативним пословима на седницама у трећем кварталу се УО активно 

бавио: 

● донета је одлука о одобравању коришћења годишњег одмора Директору, у 

периоду од 31. 8. 2015. до 11. 9. 2015. године 

● Разматран је и усвојен је квартални извештај директора и донета је одлука о 

додели бонуса директору за прво полугодиште 2015. године 

● Управни одбор је информисан о пуштању у рад сајта РСНОГ заједнице 

● Усвојен је  извештај екстерног ревизора за 2014. годину, који ће бити на дневном 

реду редовне Конференције суоснивача 

● Такође су разматрани и извештаји са састанака са интерном ревизијом као и 

извештај о суфинансирању оглашавања ОР-ова 

● Усвојен је предлог Одлуке о отпису опреме и канцеларијског намештаја 

● Анализом и разматрањем могућности и начина за наставак спровођења пројекта 

4ПИ. Закључено је да се нађе нови модел по коме би се овај пројекат наставио а 

који би отклонио све уочене мањкавости претходних модела. 
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Остало 

УО је једногласно  усвојио предлог листе арбитара, те је дат налог Канцеларији да листу 

достави ПКС-у.   Листа арбитара је доступна на овој адреси. 

 
Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за трећи квартал 

 

Током трећег квартала 2015. године: 

● DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости 

● Прихваћено је 571 аванса за услугу регистрације 

● Укупни прилив износи 29.958.380 динара, са ПДВ-ом 

На крају трећег квартала 2015. године: 

● Стање средстава износи 69.693.302 динара; прерачунато, са хартијама од 

вредности 

● Укупно број регистрованих назива домена је: 87.341 .RS и 2.932 .СРБ 

 

 

Дана 12. 11. 2015., у Београду 

https://www.rnids.rs/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0

