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Увод 

На основу Одлуке донете 22. 03. 2013. Управни одбор Фондације путем кварталног извештаја 
додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Министарство, а путем веб-сајта и ширу 
јавност. Овај извештај се односи на период од 1. јула до 31. септембра 2016. и садржи побројане 
све активности Управног одбора у том периоду. Рад Канцеларије РНИДС-а покривен је редовним 
кварталним извештајима директора о раду Канцеларије, који се редовно достављају Управном 
одбору РНИДС-а по истеку сваког квартала и доступни су такође на веб-сајту Фондације. 

Најзначајнији пословни показатељи РНИДС-а за период 

Током трећег квартала 2016. године: 

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

■ Прихваћено је 523 аванса за услугу регистрације 

■ Укупни прилив у кварталу износи 33.468.300 динара, са ПДВ-ом 

На крају трећег квартала 2016. године: 

■ Стање средстава износи 70.214.115 динара, прерачунато, са хартијама од вредности 

■ Укупан број регистрованих назива домена је: 92.006 .RS и 2.744 СРБ 

Кратки преглед најважнијих догађаја у кварталу 

■ Пуштен је у рад нови Систем за регистрацију назива интернет домена 
■ Изабран је независни ревизор 
■ Формирана је Радна група за израду предлога измена Статута РНИДС-а 
■ Прихваћен је Извештај Радне групе за IDN домене 
■ Покренута је израда Политике извештавања 
■ Покренут је поступак потписивања Споразума о сарадњи са МУП-ом и потписан је 

Споразум о сарадњи са Факултетом за дипломатију и безбедност 

Трећи квартал 2016. је, као најважнији догађај у неколико квартала, обележило покретање новог 
софтвера као основе Система регистрације домена и прелазак овлашћених регистара на 
регистрацију домена уз помоћ новог софтвера. У жељи да има сталан увид и информације о 
свим значајнијим дешавањима око новог софтвера, Управни одбор је увео редовну прву тачку 
на својим седницама која је носила информације о свим дешавањима око новог софтвера. 



 

Извештај Управног одбора за трећи квартал 2016. 4/6 

Послови Регистра и тржиште домена 

Систем за регистрацију назива домена 

Управни одбор је у току овог квартала већи део својих активности посветио пословима везаним 
за увођење новог софтвера. Таква пажња је свакако била неопходна због важности саме 
инвестиције, јер је свакако промена софтвера и увођење новог савременог софтвера после осам 
година то и захтевала. 

Како је увођење новог софтвера свакако завршетак дуге акције модернизације Система 
регистрације коју је водило неколико управних одбора у претходним мандатима, Управни одбор 
је инсистирао на сталној комуникацији са овлашћеним регистрима. Управни одбор је на 244. 
донео и одлуку о датуму почетка примене новог софтвера.  

Управни одбор је заказао унапред 245. седницу која је могла да омогући доношење одлука ако 
настану проблеми у Систему. Та седница није одржана јер је увођење софтвера у Систем и 
примена нових правила прошло коректно и без већих проблема. 

На свим седницама УО у овом кварталу (243-249) расправљано је о дешавањима око увођења 
новог софтвера. 

Развој и примена правила за регистрацију домена 

На иницијативу Канцеларије, усвојена је процедура посебне услуге заштите назива домена – 
закључавање домена на страни регистра. Таква процедура биће примењивана од 1. јануара 
2017. 

На 244. седници Управни одбор је донео одлуке о одређивању 26. 7. 2016. као датума преласка 
на нови Систем за регистрацију назива .RS и .СРБ интернет домена и почетак примене нових 
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена.  

Развој тржишта домена 

Настављен је Програм суфинансирања оглашавања овлашћених регистара, за који је 
Канцеларија доставила нови предлог, али је он враћен на дораду. 

Управни одбор је  утврдио да постоје овлашћени регистри који у дужем периоду немају 
ни један регистровани домен. Зато је  на 246. седници Управни одбор наложио директору 
да провери усклађеност пословања ОР-ова са новим Општим условима о регистрацији 
назива домена и да свима којима је потребно понуди додатну помоћ у примени новог 
Софтвера за регистрацију домена. До краја трећег квартала није примљена информација 
о резултатима провере усклађености ОР-ова са новим Општим условима о регистрацији 
назива домена. 

У току квартала, на 246, седници усвојен је Извештај Радне групе за IDN домене и договорено је 
да се уђе у припрему правила и процедура за увођење IDN сета карактера у .RS и .СРБ домене.  
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Међународна сарадња 

Службена путовања током трећег квартала 2016. 

Датум скупа Скуп/Организација Место Делегирани учесник 

4–7. 8. 2016. Def Con 24 Лас Вегас Мирко Мирковић 

22–25. 9. 2016. Weekend Media Festival Ровињ Милоје Секулић 

Остала службена путовања су реализовали запослени из Канцеларије и обрађују се у Извештају 
директора за трећи квартал. 

Пословање Фондације 

Током квартала Управни одбор је вршио редовну контролу финансијског пословања Фондације. 

У овом кварталу Управни одбор је одабрао и независног ревизора. 

Активности органа и тела Фондације 

Управни одбор је наложио да се приступи изради Политике извештавања, што је статутарна 
обавеза дефинисана Чланом 69. Статута. 

Желећи да достојно обележи десетогодишњицу покретања организације, а у складу са тежњом 
и претходног Управног одбора, на 246. седници је Управни одбор наложио  директору да 
формира комисију за организацију свечане Конференције суоснивача, у децембру 2016. До краја 
квартала Управни одбор није добио предлог директора. 

Активности Конференције суоснивача 

У жељи да се провери електронски систем за гласање Конференције суоснивача и реакције 
суоснивача на његову примену, Управни одбор је предложио а руководство Конференције 
суоснивача прихватило, да се одлука о учлањењу у RIPE NCC донесе на електронској седници 
Конференције. Тако је и организована ванредна седница Конференције суоснивача и добијена 
сагласност за учлањење у RIPE NCC. 

Учлањењем у RIPE NCC, након комплетне процедуре и подршке свих органа РИНДС-а, омогућен 
је већи приступ својим ресурсима у оквиру RIPE NCC, као и виши ниво сарадње две 
организације. Уједно је RIPE NCC доделио РНИДС-у нови опсег од 22 IPv4 адресе, као и нови IPv6 
опсег. Ови ресурси су обједињени са постојећим које је имао РНИДС и сада се налазе у 
директном власништву и под контролом Фондације. 
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Активности Управног одбора 

У току трећег квартала одржано је шест седница УО (243-249). 

На иницијативу Мирка Мирковића, Управни одбор је предложио да се РНИДС учлани у 
организацију RIPE NCC и током квартала су вођене активности да се учлањење оперативно 
спроведе у складу са правилима РНИДС-а и правилима RIPE NCC. 

Подршка раду Статутарне комисије 

У трећем кварталу није било питања упућених Статутарној комисији. 

Статутарна комисија је у неколико својих мишљења констатовала нелогичности и супротности у 
Статуту РНИДС-а и зато је Управни одбор покренуо процедуру измена Статута формирањем 
Радне групе за израду предлога измена Статута РНИДС-а. 

Подршка развоју Интернета у Србији 

Сарадња са државним институцијама 

У овом кварталу РНИДС се укључио у јавну расправу о Нацрту Закона о електронском 
документу достављајући своје коментаре, као и у јавну расправу о нацртима уредби из области 
информационе безбедности у Привредној комори Србије. 

Управни одбор је покренуо поступак потписивања Споразума о сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова Републике Србије. 

Односи са интернет заједницом 

Потписан је Споразум о сарадњи са Факултетом за дипломатију и безбедност. 

Финансијски извештаји 

Сви финансијски извештаји РНИДС-а налазе се у Извештају директора за трећи квартал. 

Укупно стање новчаних средстава са хартијама од вредности, на крају квартала, прерачунато у 
динарима, износи 70.214.114 динара. 

У Београду  

6. априла 2017.      Војислав Родић 

      председник Управног одбора 


