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У Србији живи око
7.500.000 становника,
а њих око 3.000.000
користи Интернет
скоро сваког дана.

Serbia has a population
of around 7,500,000
with around 3,000,000
people using the Internet
almost every day.
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РНИДС
RNIDS
Укратко

IN BRIEF

Фондација “Регистар националног интернет
домена Србије”, скраћено РНИДС, је стручна,
нестраначка, невладина и недобитна организација,
основана од стране локалне интернет заједнице
у Србији, са циљем да управља националним
интернет доменима Србије.

The Serbian National Internet Domain Registry
Foundation – RNIDS for short – is a professional, nonpartisan, non-governmental, not-for-profit organisation,
founded by the local Internet community in Serbia
in order to manage the Serbian national Internet
domains.

Уз подршку надлежног министарства Републике
Србије, РНИДС-у су на управљање поверени .RS
и .СРБ домен, делегирани од стране ICANN-a −
организације одговорне за руковођење глобалном
структуром Интернета. Рад РНИДС-а се финансира
из средстава прикупљених од надокнада за
регистрацију и обнову регистрације назива домена
и годишње накнаде коју плаћају суоснивачи.

With the support of the relevant ministry of the Republic
of Serbia, RNIDS was entrusted with the administration
of the .RS and .СРБ domains, delegated to it by ICANN
– the organisation tasked with managing the global
structure of the Internet. RNIDS finances itself from the
revenue collected from domain registration and renewal
fees and the annual fees paid by the co-founders.

РНИДС управља са по пет доменских
простора, у оба национална домена
(.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS,
као и .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и
.ОД.СРБ). Управљање доменима другог
нивоа за академске институције
(.AC.RS и .АК.СРБ) делегирано је
Академској мрежи Србије, а домени за
државне органе (.GOV.RS и .УПР.СРБ)
делегирани су Управи за заједничке
послове републичких органа.
Основни задатак РНИДС-а је да обезбеди и
унапређује оперативну стабилност и високу
доступност националних .RS и .СРБ домена. Tо
укључује регистрацију, техничко одржавање и
администрацију регистра националних интернет

RNIDS manages five second-level domains
in each of the two national top-level
domains (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS
and .IN.RS, and .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ,
.ОБР.СРБ and .ОД.СРБ). Management of
the second-level domains intended for
academic institutions (.AC.RS and
.АК.СРБ) has been delegated to the
Academic Network of Serbia, while
domains for use by government bodies
(.GOV.RS and .УПР.СРБ) have been
delegated to the Administration for Joint
Services of Republic Bodies.
The primary task of RNIDS is to maintain and improve
the operational stability and accessibility of the
.RS and .СРБ national domains. This includes the
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домена и обезбеђење DNS инфраструктуре за
стабилан рад Интернета у Србији и глобално, што
све регистроване .RS и .СРБ домене чини увек
доступним свим корисницима Интернета.
Стратегија РНИДС-а се остварује реализовањем
четири организациона циља из
Организационог оквира РНИДС-а:
 Развој Регистра и тржишта домена
 Пословна изврсност Канцеларије РНИДС-а
 Организациони развој Фондације РНИДС
 Подршка развоју Интернета у Србији

Орган оснивача РНИДС-а је
Конференција суоснивача, коју
чине овлашћени представници
свих суоснивача и која је отворена
за приступање нових суоснивача.
Конференција суоснивача бира
Управни одбор од седам чланова и
доноси опште акте који регулишу
рад РНИДС-а, регистрацију назива
домена, и решавање спорова
поводом регистрације назива
домена. Управни одбор управља
радом РНИДС-а и именује директора,
који је извршни орган и руководи
Канцеларијом РНИДС-а.
Рад РНИДС-а је јаван. РНИДС окупља српску
интернет заједницу, артикулише и заступа њене
интересе, како у Србији, тако и у Европи и на
глобалном нивоу.
Као национални регистар интернет домена, РНИДС
је члан CENTR-a (Удружења европских регистара
националних интернет домена) и члан ccNSO
(Организације за подршку националним интернет
регистрима) при ICANN-у.
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registration, technical maintenance and administration
of the register of national Internet domains, and
provision of the DNS infrastructure needed for the
stable functioning of the Internet in Serbia and
globally, ensuring that all registered .RS and .СРБ
domains are accessible by all Internet users at all
times.
RNIDS’ strategy is pursued via the four organisational
objectives from the RNIDS organisational framework:
 Development of the Registry and the domain name market
 Business excellence in the RNIDS Office
 Organisational development of the RNIDS Foundation
 Support for the development of the Internet in Serbia

The founding body of RNIDS is the
Conference of Co-founders, which
is comprised of the authorised
representatives of all co-founders and
is open for new co-founders to join.
The Conference of Co-founders elects
a Board of Governors comprising
seven members, and makes general
enactments governing the operation of
RNIDS, the registration of domain names
and the resolution of domain namerelated disputes. The Board of Governors
manages the operation of RNIDS and
appoints a director, who is the executive
officer and manages the RNIDS Office.
The operation of RNIDS is public. RNIDS serves as
an umbrella for the Serbian Internet community,
articulating and representing its interests, both in
Serbia and at the European and global level.
As a national Internet domain registry, RNIDS is a
member of CENTR (the Council of European National
Top Level Domain Registries) and of ccNSO (the
Country Code Names Supporting Organisation) within
ICANN.

Профил Фондације | FOUNDATION profile

У бројкама

12
40
70
3000
89000

запослених у Канцеларији РНИДС-а

овлашћених регистара

суоснивачa РНИДС-а

регистрованих назива .СРБ домена

регистрованих назива .RS домена

In numbers

employees in the RNIDS Office

accredited registrars

RNIDS co-founders

registered .СРБ domains

registered .RS domains

Значајни датуми РНИДС-а:

Important dates for RNIDS:

 Годишњица .СРБ домена, поводом
почетка његове регистрације
27. јануара 2012.

 Anniversary of the .СРБ domain,
marking its launch on
27th January 2012

 Годишњица .RS домена, поводом
почетка његове регистрације
10. марта 2008.

 Anniversary of the .RS domain,
marking its launch on
10th March 2008

 Дан РНИДС-а, поводом оснивања
8. јула 2006.

 RNIDS Day, marking the founding of
RNIDS on 8th July 2006
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Технички одбор Академске мреже, 1995.
/ Technical committee of the Academic Network in 1995

Потписивање писама о намерама са ICANN-ом,
29. октобар 2007.
/ Signing of the letter of intent with ICANN, 29th October 2007

Оснивачка скупштина РНИДС-а, 8. јул 2006.
/ RNIDS Founding Assembly, 8th July 2006
Оглас за завршетак транзиције са .YU нa .RS,
15. септембар 2008.
/ Advertisement announcing the completion of the
transition from .YU to .RS on 15th September 2008
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ИСТОРИЈА
HISTORY
Покретачи и
оснивачи

INITIATORS AND
FOUNDERS

На Оснивачкој скупштини одржаној 8. јула 2006.
године, оснивање РНИДС-а су покренуле 34 фирме
и организације.

At the Founding Assembly held on 8th July 2006, 34 firms
and organisations approved the founding of RNIDS.

Документацију за приступање је 18. децембра
2006. поднело 17 фирми и организација, које су
потписале и Уговор о оснивању Фонда РНИДС и
тако стекле статус члана-оснивача.

Membership applications were submitted on 18th
December 2006 by 17 companies and organisations,
who also signed the Agreement on the Founding of
the RNIDS Fund and in doing so gained memberfounder status.

Најбитнији
датуми историје
националних домена
и РНИДС-А

KEY DATES IN THE
HISTORY OF THE
NATIONAL DOMAINS
AND RNIDS

15. јун 1989.

Регистрован први .YU домен
Академске мреже Југославије
1994.

IANA одлучила да .YU домен преузме
СР Југославија, а управљање YU NIC
1996.

Примарни DNS сервер за .YU домен пресељен
из иностранства на сервере ЕТФ-а и ФОН-а

2001.

Предлог реформе NIC-a, Радна група
при Савезном заводу за информатику

15th June 1989

The first .YU domain of the Yugoslav Academic
Network was registered
1994

IANA decides that the Federal Republic of Yugoslavia will
assume the .YU domain, and YU NIC its administration
1996

The primary DNS server for the .YU domain is relocated
from abroad to servers at the Electrical Engineering
and Organisational Sciences faculties in Belgrade
2001

Proposals for the reform of NIC by a working group
within the Federal Bureau of Information Technology
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8. јул 2006.

Оснивачка скупштина РНИДС-а
18. децембар 2006.

17 оснивача потписало
Уговор о оснивању Фонда РНИДС
5. фебруар 2007.

Регистрација Фонда РНИДС
17. фебруар 2007.

Прва седница Скупштине РНИДС-а
11. септембар 2007.

Одлука ICANN-а о делегирању
.RS домена РНИДС-у
29. октобар 2007.

Размена писама и успостављање односа
између РНИДС-а и ICANN-а
27. децембар 2007.

Прва конференција
за новинаре РНИДС-а
10. март 2008.

Почетак рада .RS домена
15. септембар 2008.

Завршетак транзиције
са .YU нa .RS
3. октобар 2008.

РНИДС постао пуноправни члан CENTR-а
30. септембар 2009.

Први рок за гашење .YU домена
5. март 2010.

Одржан први ДИДС
- Дан интернет домена Србије
30. март 2010.

Потпуно гашење .YU домена
Фебруар - јун 2010.

Јавна расправа, анкета и гласање
о ћириличком домену
Април - септембар 2010.

Покренут Конкурс за
суфинансирање интернет пројеката
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8th July 2006

RNIDS Founding Assembly
18th December 2006

17 founders sign the Agreement
on the Founding of the RNIDS Fund
5th February 2007

The RNIDS Fund is registered
17th February 2007

First session of the RNIDS Assembly
11th September 2007

ICANN decision to delegate
the .RS domain to RNIDS
29th October 2007

Exchange of letters and establishment of
partnership between RNIDS and ICANN
27th December 2007

First RNIDS
press conference
10th March 2008

Launch of the .RS domain
15th September 2008

Completion of the transition
from .YU to .RS
3rd October 2008

RNIDS becomes a full member of CENTR
30th September 2009

First deadline for shutdown of the .YU domain
5th March 2010

First DIDS held
(Serbian Internet Domain Day)
30th March 2010

Final shutdown of the .YU domain
February – June 2010

Public debate, survey and voting on the choice of
Cyrillic domain
April – September 2010

Applications invited for
co-financing of Internet projects
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8. новембар 2010.

ICANN одобрио .СРБ као ћирилички домен
23. децембар 2010.

Потписан Споразум о сарадњи са
Министарством за телекомуникације и
иформационо друштво
10. март 2011.

Отворен Дом интернет домена Србије,
нове просторије РНИДС-а
21. април 2011.

Одлука ICANN-а о делегирању
.СРБ домена РНИДС-у
3. мај 2011.

Ћирилички домен .СРБ
постао видљив на Интернету
11. мај 2011.

Први сајт на новом
називу домена - рнидс.срб
28. мај 2011.

РНИДС реорганизован као Фондација
23. новембар 2011.

РНИДС домаћин 24. CENTR административне
радионице, по први пут
27. јануар 2012.

Почетак рада .СРБ домена
1. август 2012.

Кренула слободна регистрација .СРБ домена
Октобар 2013.

Србијa се прикључила
“Европском месецу сајбер безбедности”
у организацији ENISA-е
10. март 2015.

Одржан први ДИДС под покровитељством
ICANN-a
11. март 2015.

РНИДС домаћин Регионалног интернет форума
19. септембар 2015.

Информациона безбедност постала додатни
циљ, а управљање CERT-ом за националне
домене додатна делатност РНИДС-а

8th November 2010

ICANN approves .СРБ as the Cyrillic domain
23rd December 2010

Cooperation agreement signed with Ministry for
Telecommunications and Information Society
10th March 2011

Home of Serbian Internet Domains opened
– RNIDS’ new premises
21st April 2011

ICANN decision to delegate the .СРБ domain
to RNIDS
3rd May 2011

Cyrillic .СРБ domain becomes visible
on the Internet
11th May 2011

The first site on the new domain – рнидс.срб
28th May 2011

RNIDS restructured as a Foundation
23rd November 2011

RNIDS hosts the 24th CENTR Administrative
Workshop, its first such hosting
27th January 2012

Launch of the .СРБ domain
1st August 2012

.СРБ domain fully opened for registrations
October, 2013

Serbia takes part in European Cyber Security
Month, organised by ENISA
10th March 2015

First DIDS held with ICANN sponsorship
11th March 2015

RNIDS hosts the Regional Internet Forum
19th September 2015

Information security becomes an additional
objective, and management of the CERT for the
national domains is an additional responsibility
assumed by RNIDS
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Српским путевима се
креће око 1.800.000
путничких аутомобила,
36.000 мотоцикала,
9.000 аутобуса и
140.000 камиона.

There are around
1,800,000 passenger
cars, 36,000
motorcycles, 9,000
buses and 140,000
lorries on Serbia’s roads.
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Принципи
Principles
РНИДС артикулише потребе, циљеве и интересе
интернет заједнице, и по моделу одоздо-на-горе
ради на њиховом остваривању. РНИДС подржава
вишеактерски модел управљања (multistakeholder
governance), уз укљученост заинтересованих
страна у дијалогу, одлучивању и спровођењу
решења за заједничке проблеме и циљеве.

RNIDS articulates the needs, objectives and interests
of the Internet community and pursues their fulfilment
through a bottom-up approach. RNIDS supports
the multi-stakeholder governance model, with the
inclusion of interested parties in dialogue, decisionmaking and the implementation of solutions to shared
problems and the achievement of objectives.

РНИДС се у свом раду руководи најбољом
праксом, користећи искуства других националних
интернет регистара.

RNIDS seeks to implement best practice in its
business, drawing from the experiences of other
national Internet registries.

РНИДС је стручна, нестраначка, невладина и
недобитна организација основана као фондација,
која има статутарну обавезу да у свом раду
остварује општи интерес свих грађана Србије, уз
поштовање принципа квалитета, ефикасности,
независности и транспарентности.

RNIDS is a professional, non-partisan, nongovernmental and not-for-profit organisation
established as a foundation, with a statutory
obligation to pursue the general interests of all
Serbian citizens, whilst adhering to the principles of
quality, efficiency, independence and transparency.

РНИДС је члан ccNSO при ICANN-у и организације
CENTR, а поред тога редовно сарађује са
сличним регионалним, европским и светским
организацијама, као и домаћим организацијама у
складу са својим циљевима и делатношћу.

RNIDS is a member of ccNSO under the ICANN
umbrella, and of CENTR, in addition to which it
partners regularly with similar regional, European
and global organisations, as well as with local
organisations, in accordance with its objectives and
day-to-day activities.

Редовно финансирање рада РНИДС-а одвија
се из средстава прикупљених од надокнада за
послове регистрације домена, годишње накнаде
за приступање РНИДС-у и других послова које
обавља РНИДС у складу са својим Статутом.
Евентуална добит коју РНИДС оствари, користи се
за унапређење делатности РНИДС-а и не може да
се расподели суоснивачима.
Рад РНИДС-а је јаван и подаци о раду РНИДС-а
су јавни и објављују се у складу са Политиком
извештавања.

The ongoing financing of RNIDS comes from
revenues from domain name registration fees,
annual RNIDS membership fees and other business
conducted by RNIDS that is in accordance with
its Statute. Any profits made by RNIDS are used
to advance the activities of RNIDS and cannot be
distributed to co-founders.
RNIDS operates transparently – information about
the business of RNIDS is public and is made available
in accordance with the Reporting Policy.
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Мисија и визија

MISSION AND VISION

Мисију и визију РНИДС-а је усвојио Управни одбор,
као део Стратегије РНИДС-а 2015-2020.

The RNIDS mission and vision were approved by the
Board of Governors as part of the RNIDS Strategy for
2015-2020.

Мисија РНИДС-а
Организован као независна, стручна, отворена,
нестраначка, невладина и недобитна организација,
РНИДС ефикасно и транспарентно управља
централним регистром националних интернет
домена .RS и .СРБ, у интересу свих корисника
Интернета у Србији.

The RNIDS mission
Organised as an independent, professional, open, nonpartisan, non-governmental, not-for-profit organisation,
RNIDS effectively and transparently manages the
central register of the .RS and .СРБ national Internet
domains in the interests of all Internet users in Serbia.

Визија РНИДС-а
Регионални центар и лидер међу националним
интернет регистрима у региону; етаблиран као
познат, препознатљив, активан и признат као
независна и отворена стручна организација од
поверења и ванредних резултата, од стране свих
заинтересованих страна како у Србији тако и
у свету, уз имплементацију, креирање и развој
најновијих техничких решења и најбољих правила
на Интернету.

The RNIDS vision
A regional centre and leader among national Internet
registries in the region; an established, familiar,
recognisable and active professional organisation,
acknowledged as independent and trusted, known by
all stakeholders both in Serbia and internationally for
its exceptional results and for implementing, creating
and developing innovative technical solutions and
leading Internet standards.

Етички кодекс

CODE OF ETHICS

Етички кодекс РНИДС-а има за циљ да свим
појединцима и правним субјектима повезаним
са РНИДС-ом препоручи морална начела по
којима ће се управљати у свом професионалном
животу и раду.

Етички кодекс се заснива
на поштовању националног
законодавства, друштвеног морала,
добрих пословних обичаја и
међународних стандарда у области
Интернета, а доноси га Конференција
суоснивача РНИДС-а.

The RNIDS Code of Ethics seeks to recommend
moral principles to all individuals and legal subjects
associated with RNIDS by which they will conduct
themselves in their professional life and work.

The Code of Ethics is founded on respect
for national legislation, social morality,
good business practice and international
standards relating to the Internet, and
is approved by the RNIDS Conference of
Co-founders.
The RNIDS Code of Ethics is a document that should
be implemented by all individuals and organisations
that have a contractual relationship with RNIDS.

Етички кодекс РНИДС-а је документ који би
требало да примењују сва физичка и правна лица
уговорно повезана са РНИДС-ом.
ПОГЛЕДАЈТЕ:
Етички кодекс - rnids.rs/kodeks
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SEE:
Code of Ethics - rnids.rs/code

Профил Фондације | FOUNDATION profile

Стратегија
Стратегију, План и Програм рада РНИДС-а
доноси Управни одбор РНИДС-а по спроведеним
консултацијама са Конференцијом суоснивача,
чије је мишљење у свакој фази израде ових аката
од посебног значаја.

STRATEGY
The RNIDS Strategy, Work Plan and Programme are
approved by the RNIDS Board of Governors after
consultation with the Conference of Co-founders,
whose opinion at each stage of the development of
these enactments is of particular importance.

У децембру 2014. Управни одбор је, након јавне
расправе, усвојио Стратегију РНИДС-а 2015-2020.

In December 2014, the Board of Governors, after a
public debate, approved the RNIDS Strategy for
2015-2020.

РНИДС ће се у периоду 2015-2020.
развијати у три стратешке области:

In the period 2015-2020, RNIDS will seek
to develop in three strategic areas:

 Основна делатност: управљање Централним
регистром националних интернет домена .RS и
.СРБ, и других домена који му буду делегирани,
кроз одржавање централне базе података и
главних DNS и WHOIS сервера.

 Core activities: administering the central register
of the .RS and .СРБ national Internet domains, and
any other domains which may be delegated to it, by
maintaining the central database and the main DNS
and WHOIS servers.

 Регулаторна област: уређење делегираног
доменског простора кроз доношење општих
и других релевантних аката који нормативно
регулишу рад РНИДС-а, послове регистрације
домена и решавање спорова поводом
регистрације домена.

 Regulatory activities: administering the delegated
domain space through general rules and other
normative documents governing the operation of
RNIDS, domain name registration activities and
domain dispute resolution.

 Развојна област: промовисање Интернета као
глобалне комуникационе мреже доступне свима
и унапређење домаћег интернет простора,
уз сарадњу са релевантним међународним и
домаћим организацијама и појединцима.

 Development activities: promoting the Internet as a
global communications network available to all; the
advancement of the Internet in Serbia in cooperation
with relevant international and local organisations
and individuals.

Предавања о сајбер безбедности за студенте у организацији РНИДС-а
/ Talks on cybersecurity for students, organised by RNIDS
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Друштвена
одговорност

SOCIAL
RESPONSIBILITY

Друштвено одговорно пословање РНИДС-а
је дефинисано у Статуту и Етичком кодексу, а
посебну одговорност РНИДС има према локалној
интернет заједници у Србији.

The socially responsible operation of RNIDS is defined
in the Statute and Code of Ethics; RNIDS is particularly
accountable to the local Internet community in Serbia.

Локалну интернет заједницу у Србији чине сва
правна и физичка лица која послују у области
Интернета или користе интернет услуге на подручју
Републике Србије (привредна друштва, предузетници,
организације, установе, државни органи, грађани...).

Међу додатним циљевима РНИДС-а
су и укључивање најшире друштвене
заједнице у његов рад, развој
Интернета у Србији кроз повећање
квалитетног домаћег интернет
садржаја, као и активно деловање
на повећању информационе
безбедности у Србији. Такође, међу
додатним делатностима РНИДС-а су и
организовање стручних саветовања,
јавних расправа и других скупова,
и управљање CERT-ом за подручје
националних интернет домена Србије.
Редовна сарадња РНИДС-а са домаћом интернет
заједницом одвија се кроз:
 Подршку Групи мрежних оператора Србије
(RSNOG – RS Network Operators’ Group) неформална заједница домаћих мрежних
стручњака, окупљена око заједничког интереса
побољшања квалитета, перформанси,
стабилности и сигурности интернет мрежа и
услуга у Србији. РНИДС је учествовао у покретању
RSNOG заједнице и пружа јој административну,
организациону и финансијску подршку.
 Стручне скупове у организацији РНИДС-а на
тему развоја Интернета, како у свету, тако и на
националним доменским просторима Србије
(ДИДС, интернет безбедност, тематске панел
дискусије...)
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The local Internet community in Serbia is comprised
of all legal entities and individuals who operate in the
Internet sector or use Internet services in the Republic
of Serbia (companies, sole traders, organisations,
institutions, government bodies, citizens, etc.).

Among other additional objectives of
RNIDS are the inclusion of the broader
community in its work, development of
the Internet in Serbia by increasing the
amount of quality local Internet content,
and active involvement in improving
information security in Serbia. RNIDS
also organises industry gatherings,
public debates and other events, and
manages the CERT for the Serbian
national Internet domains.
The ongoing partnership of RNIDS with the local
Internet community can be seen in:
 Support for the Serbian Network Operators’ Group
(RSNOG) – an informal community of local network
professionals, gathered around a shared interest
in improving the quality, performance, stability and
security of Internet networks and services in Serbia.
RNIDS took part in the founding of the RSNOG
community and provides it with administrative,
organisational and financial support.
 Professional events organised by RNIDS on topics
relating to the development of the Internet, both
globally and in the Serbian national Internet domain
space (DIDS, Internet security, thematic panel
debates etc.).
 Industry gatherings and projects organised by
RNIDS together with other organisations from the
local Internet community in order to pursue goals
that benefit all, increase the amount of quality

Профил Фондације | FOUNDATION profile

 Стручне скупове и пројекте које РНИДС
заједно са другим субјектима локалне
интернет заједнице организује ради остварења
општекорисних циљева, повећања квалитетног
домаћег интернет садржаја и едукације о свим
аспектима употребе Интернета и интернет
безбедности корисника
 Покровитељство стручних скупова,
пројеката и организација које делују у области
Интернета широм Србије, а који су у складу
са прокламованим циљевима и плановима
РНИДС-а
РНИДС се својим Статутом обавезао да у случају
евентуалног престанка рада, претходно обезбеди
неопходне услове за наставак стабилног и
поузданог функционисања базних интернет
сервиса на територији Србије, како се престанак
рада РНИДС-а не би негативно одразио на
функционисање домаћег дела Интернета. У
случају евентуалног престанка рада РНИДС-а,
Конференција суоснивача ће, у складу са
законом, одредити једну или више недобитних
организација на које ће бити пренета преостала
имовина РНИДС-а.

РНИДС се у свом деловању
супротставља свим облицима
неприкладног деловања на српском
интернет простору, а нарочито:
 Злоупотреби интернет домена (лажно
представљање, сајбер криминал…)
 Непоштовању ауторских и сродних права и
интелектуалне својине на Интернету

local Internet content and provide education on all
aspects of Internet use and security.
 Sponsorship of Internet-related professional
events, projects and organisations across Serbia,
where these align with RNIDS’ stated objectives
and plans.
RNIDS has a statutory obligation to make prior
arrangements for the continuation of the stable and
reliable functioning of primary Internet services in the
territory of Serbia, in the event that RNIDS should cease
its operations, so that the functioning of the national
Internet space would not be negatively impacted. In the
event of the cessation of the operation of RNIDS, the
Conference of Co-founders, in accordance with the law,
would appoint one or more not-for-profit organisations
to which the remaining assets of RNIDS would be
transferred.

RNIDS will act in opposition to all forms
of inappropriate behaviour in the Serbian
Internet space, in particular:
 misuse of Internet domains (false representation,
cybercrime)
 abuse of copyright and similar rights, and of
intellectual property rights on the Internet
 violation of the privacy and security of Internet users
 abuse of the credulity of Internet users for purposes
of profit
SEE:
Serbian Network Operators’ Group (RSNOG)
– rsnog.rs

 Непоштовању заштите приватности и
безбедности корисника Интернета
 Злоупотреби лаковерности корисника Интернета
у сврху стицања добити

ПОГЛЕДАЈТЕ:
Група мрежних оператора Србије (RSNOG)
- rsnog.rs
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2015

Дан интернет домена Србије

2015

Serbian Internet Domains Day
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ДИДС

DIDS

Дан интернет домена Србије (ДИДС) је годишња
конференција о развоју Интернета, како у свету,
тако и на националним доменским просторима
Србије, у организацији РНИДС-а.

Serbian Internet Domain Day (DIDS) is an annual
conference, organised by RNIDS, focusing on the
development of the Internet, both internationally and
in the Serbian domain space.

Целодневни програм ДИДС-а, поред интернет
професионалца, окупља и остале кориснике
Интернета, који имају прилику да сазнају више о
актуелним темама на интернет простору Србије и
глобалном нивоу.

The day-long DIDS programme gathers together Internet
professionals as well as Internet users, who get the
chance to learn more about current topics of interest
both in the Serbian Internet space and at the global level.

ДИДС се одржава од 2010. и отворен
је и бесплатан за све посетиоце које
занима развој Интернета (студенти,
блогери, предузетници, новинари...).
Програм ДИДС-а подељен је у три блока и
одвија се у облику презентација или предавања
релевантних говорника из земље и света,
као и панел дискусија. Први блок је посвећен
актуелним светским и домаћим појавама и
трендовима у области Интернета, са гостујућим
страним и домаћим стручњацима. У другом
блоку се одржава панел дискусија на различите
актуелне теме. Трећи блок Конференције
представља значајне домаће интернет пројекте
на националним интернет доменима .RS и .СРБ и
њихове ауторе и покретаче.
Програмски одбор ДИДС-а и Организациони
одбор ДИДС-а осмишљавају програм и руководе
организацијом Конференције. ДИДС се по правилу
одржава око 10. марта, на годишњицу почетка
рада .RS домена, а подржан је од стране ICANN-a и
налази се у његовом календару догађаја.
ПОГЛЕДАЈТЕ:
ДИДС - dids.rs и дидс.срб

DIDS has been held annually since
2010 and is open, free of charge, to all
participants who are interested in the
development of the Internet, including
students, bloggers, sole traders and
journalists.
The DIDS programme is divided into three blocks and
takes the form of presentations and talks by relevant
speakers from Serbia and abroad, as well as panel
debates. The first block is dedicated to the latest global
and local phenomena and trends relating to the Internet,
with guest speakers from the industry both from home
and abroad. The second block features a panel debate on
a variety of current topics. The third block of the conference presents significant homegrown Internet projects
that are located on the .RS and .СРБ national Internet
domains, together with their authors and initiators.
The DIDS Programme Committee and the DIDS
Organising Committee are responsible for devising
the programme and organising the conference. DIDS
is usually held around the 10th of March, close to the
anniversary of the launch of the .RS domain, and is on
ICANN’s calendar of events and supported by them.
SEE:
DIDS - dids.rs and дидс.срб
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... да га
користиш за
адресу свог
интернет сајта
НЕКА ТЕ СВАКО
ПРОНАЂЕ БРЗО И ЛАКО!

nadjimelako.rs

... да га
употребиш за
своју имејл адресу

Ако имаш сајт намењен
српском тржишту, имај у виду
да Гугл у локалној претрази
даје предност националним
интернет доменима, као што
су .RS и .СРБ.

... да на њему
развијеш свој
интернет
бизнис

КОМУНИЦИРАЈ ПОД
СВОЈИМ ДОМЕНОМ!
Само имејл адреса са твојим
сопственим називом домена је увек
твоја, зато немој непотребно да
рекламираш интернет провајдера или
бесплатне имејл сервисе.

ПРОФИТИРАЈ ОД КОРИСНОГ
САДРЖАЈА ИЛИ СЕРВИСА!
Смисли нешто што привлачи
посетиоце и заради кроз
продају рекламног простора
или наплату приступа својој
интернет заједници или
порталу.

... да по њему
назовеш своју
online продавницу
СТВАРАЈ НОВАЦ И ДОК СПАВАШ!
Твоја виртуелна интернет
продавница ради 24 сата дневно,
365 дана у години, а сваком
клијенту пружена је максимална
услуга и проверене информације.

... да заштитиш
идеју за свој
будући посао
или пројекат

ah.rs

рб

kupiodm

ПРЕДУХИТРИ
ПРЕПРОДАВЦЕ ДОМЕНА!
Није довољно да имаш само
назив домена за сајт своје
фирме, јер неко други може да
региструје домен са називом
твог производа или услуге.

ле

тн

ам

ес

ец

.с

... да заштитиш
називе својих
брендова,
производа
или услуга
MOJBREND.RS

РЕГИСТРУЈ
ЧИМ ПОМИСЛИШ!
Озбиљне компаније чак и
идеје за своје будуће
пословне подухвате штите
регистрацијом назива
домена, јер ко их први
региструје - његови су.

... да заштитиш
свој лични
сајбер идентитет
НЕКА ЦЕО ИНТЕРНЕТ
ЗНА КО СИ И ГДЕ СИ!
Да не би био само интернет
подстанар на некој од
друштвених мрежа, региструј
свој назив домена и постани
свој газда на Интернету.
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domen.rs
домен.срб
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Едукација

Education

Едукација постојећих и потенцијалних
корисника назива националних
интернет домена о свим битним
аспектима њиховог коришћења једна
је од активности коју РНИДС редовно
спроводи кроз:

Education of existing and potential
users of national Internet domains on
all aspects of their use is one of the
activities regularly conducted by RNIDS
through:

 Стручне скупове у сопственој организацији
(ДИДС, трибине, панел дискусије, предавања...)
 Стручне скупове и пројекте које РНИДС
организује заједно са другим члановима локалне
интернет заједнице
 Припрему и издавање публикација у штампаном
и електронском облику
 Едукативно-промотивне кампање
 Креирање интернет сајтова, као што је
domen.rs, централно место за едукацију и
промоцију активности РНИДС-а на Интернету
У реализацији својих едукативних активности
битних за развој Интернета у Србији, РНИДС
сарађује са:
 Државним органима задуженим за област
Интернета

 professional gatherings organised by RNIDS itself
(DIDS, panels and public debates, talks etc.)
 professional gatherings and projects organised by
RNIDS in partnership with other participants in the
local Internet community
 printed and digital publications
 educational and promotional campaigns
 building websites such as domen.rs, which is the
central online location for education and promotion
relating to the activities of RNIDS
In pursuing its educational role related to the
development of the Internet in Serbia, RNIDS works
with:
 state authorities with responsibility for the Internet
 institutions and organisations focused on Internetrelated issues
 university faculties and colleges providing training in IT

 Установама и организацијама које су посвећене
темама из области Интернета

 professional associations in the field of IT

 Факултетима и високим школама које образују
кадрове у области ИТ
 Струковним удружењима у области ИТ

SEE:
The Home of Serbian Domains – domen.rs and
домен.срб
Pitajte .RS (‘Ask .RS’) – pitajte.rs

ПОГЛЕДАЈТЕ:
Дом домаћих домена - domen.rs и домен.срб

Publications – rnids.rs/publications

Питајте .RS - pitajte.rs
Публикације - rnids.rs/publikacije
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У Србији има око 120.000
привредних друштава, 220.000
предузетника и 26.000
удружења. Од предузећа са 10
и више запослених, њих 75,2%
има свој интернет сајт.

Serbia has around 120,000
companies, 220,000 sole traders
and 26,000 associations. 75.2%
of companies with 10 or more
employees have their own
website.
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Организација
ORGANISATION
Фондација “Регистар националног
интернет домена Србије” (скраћено:
РНИДС) је основана 8. јула 2006.
године, а регистрована у надлежном
регистру 5. фебруара 2007. ради
управљања националним интернет
доменима.
Органи РНИДС-а су:
 Конференција суоснивача
 Управни одбор
 директор
Суоснивач РНИДС-а може да постане свако
домаће правно лице и предузетник.
Основни циљ РНИДС-а је управљање регистром
националних интернет домена .RS и .СРБ, тако да
се остварује општи интерес свих грађана Србије,
уз поштовање принципа квалитета, ефикасности,
независности и транспарентности.

The Serbian National Internet Domain
Registry Foundation (RNIDS for short)
was founded on 8th July 2006 and
registered on 5th February 2007 in
order to manage the national Internet
domains.
The following bodies comprise RNIDS:
 Conference of Co-founders
 Board of Governors
 Director
Any legal entity or sole trader registered in Serbia may
become a RNIDS Co-founder.
The primary objective of RNIDS is to manage the
registry of .RS and .СРБ national Internet domains in
a way that serves the interests of all Serbian citizens
while adhering to the principles of quality, efficiency,
independence and transparency.

Додатни циљеви РНИДС-а, по Статуту, су:

Additional objectives of RNIDS, as defined in its
Statute, are:

1. Повећање броја суоснивача РНИДС-а и
укључивање најшире друштвене заједнице у
његов рад
2. Промовисање Интернета као глобалне
комуникационе мреже доступне свима
3. Повећање интернет садржаја на српском језику
и писму, као и језицима и писмима националних
мањина
4. Активно деловање на повећању информационе
безбедности у Србији

1. Increasing the number of RNIDS co-founders and
involving the broader community in its work to the
greatest possible extent;
2. Promoting the Internet as a global communications
network available to all;
3. Increasing Internet content in the Serbian language
and script and the languages and scripts of
national minorities;
4. Actively contributing to increased information
security in Serbia.
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По Статуту, РНИДС обавља следеће основне
делатности:

As per its Statute, RNIDS engages in the following
core activities:

1. Техничко и административно управљање
Централним регистром националних домена
највишег нивоа, додељених Србији од стране
ICANN-а
2. Одржавање главног DNS сервера за националне
домене
3. Управљање јавно доступним WhoIs сервером за
подручје националних домена
4. Успостављање принципа и процедура за
регистрацију назива националних домена и рад
овлашћених регистара
5. Прикупљање и јавно објављивање података
о развоју националног дела Интернета, у
оквирима својих делатности и у складу са
циљевима РНИДС-а
6. Развијање и промоција правила у раду
са овлашћеним регистрима у складу са
најбољом праксом, користећи искуства других
националних регистара
7. Доношење и унапређење правила и пружање
помоћи при решавању спорова насталих
поводом регистрације назива домена
8. Сарадња са сличним регионалним и
међународним организацијама
9. Промоција националних домена .RS и .СРБ

1. Technical and administrative management of the
central domain registry of the national top-level
domains delegated by ICANN to Serbia;
2. Maintaining the main DNS server for the national
domains;
3. Managing the publicly accessible WHOIS server for
the country code top-level domains;
4. Establishing principles and procedures for the
registration of national domain names and the
operation of accredited registrars;
5. Collecting and publishing information on the growth
of the Internet in Serbia, within the scope of its
activities and in accordance with RNIDS’ objectives;
6. Developing and promoting rules for working with
accredited registrars in line with best practice,
and calling on the experiences of other national
registries;
7. Adopting and improving rules and assisting in the
resolution of disputes arising from the registration
of domain names;
8. Cooperating with similar regional and international
organisations;
9. Promoting the .RS and .СРБ national Internet
domains.
RNIDS is additionally engaged in the following activities:

РНИДС такође обавља и следеће додатне
делатности:
1. Организовање стручних саветовања, јавних
расправа и других скупова
2. Подршка овлашћеним регистрима у оквиру
националних домена
3. Сарадња са другим домаћим и међународним
организацијама у складу са додатним
циљевима и делатношћу РНИДС-а
4. Управљање CERT-ом за подручје националних
интернет домена Србије
5. Друге активности у складу са Статутом и
циљевима РНИДС-а
ПОГЛЕДАЈТЕ:
Статут Фондације РНИДС - rnids.rs/statut
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1. Organising industry gatherings, public debates and
other events;
2. Providing support to accredited registrars within
the country code top-level domains;
3. Cooperating with other local and international
organisations in accordance with the additional
objectives and core activity of RNIDS;
4. Managing the CERT for the Serbian country-code
domains;
5. Other activities in accordance with the Statute and
objectives of RNIDS.
SEE:
Statute of the RNIDS Foundation
– rnids.rs/statute
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Конференција
суоснивача

CONFERENCE OF
CO-FOUNDERS

Конференција суоснивача РНИДС-а је
орган РНИДС-а који чине овлашћени
представници свих суоснивача.
Суоснивачи учествују у раду
РНИДС-а, врше контролу, надзор
и остварују друга своја права у
складу са Статутом РНИДС-а кроз
Конференцију суоснивача.

The Conference of Co-founders is a body
of RNIDS comprising the authorised
representatives of all co-founders.
Co-founders participate in the work of
RNIDS, inspect, supervise and exercise
their other rights in accordance with the
RNIDS Statute through the Conference
of Co-founders.

Сваки суоснивач РНИДС-а именује свог овлашћеног
представника који ће у његово име учествовати у
раду Конференције суоснивача РНИДС-а.

Each RNIDS co-founder appoints an authorised
representative who will take part in the business of
the RNIDS Conference of Co-founders on their behalf.

Заседање Конференције суоснивача заказује и
води председник Конференције суоснивача.

Sessions of the Conference of Co-founders are
convened and presided over by the Chair of the
Conference of Co-founders.

Заседања Конференције суоснивача могу бити
редовна, ванредна или изборна. Конференција
суоснивача доноси Пословник о раду Конференције
суоснивача којим се ближе уређује њен рад.
Редовно заседање Конференције суоснивача
одржава се два пута годишње, прво до краја другог
квартала, а друго до краја последњег квартала
године.
Гласовима већине присутних, Конференција
суоснивача, између осталог, бира чланове
Управног одбора, усваја извештаје о раду Управног
одбора, доноси опште акте о регистрацији назива
националних домена, усваја извештај независног
ревизора и друге акте из своје надлежности.
Гласовима више од две трећине присутних,
Конференција суоснивача усваја и мења Статут
РНИДС-а, одлучује о престанку статуса суоснивача
РНИДС-а, одлучује о избору и опозиву председника
и заменика председника Конференције суоснивача
и опозиву чланова Управног одбора.
Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за
потребе гласања сматрају као један суоснивач
РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Sessions of the Conference of Co-founders can be regular,
extraordinary or electoral. The Conference of Co-founders
approves the Rules of Procedure for the Conference of Cofounders, which govern its work in more detail.
Regular sessions of the Conference of Co-founders
are held twice a year, the first by the end of the second
quarter, and the second by the end of the fourth quarter.
A simple majority vote by attending members of
the Conference of Co-founders is required to elect
membership of the Board of Governors, approve
reports on the work of the Board of Governors,
approve general rules regarding the registration
of national domain names, approve independent
auditors’ reports, and approve other documents in
accordance with its remit.
A two-thirds majority vote by attending members of
the Conference of Co-founders is required to approve
and amend the RNIDS Statute, revoke RNIDS cofounder status, appoint or dismiss a Chair and Deputy
Chair of the Conference of Co-founders and dismiss
members of the Board of Governors.
Multiple affiliated parties who are RNIDS co-founders
are for the purposes of voting considered to be a single
RNIDS co-founder and when voting have only one vote.
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Конференција суоснивача РНИДС-а из својих
редова бира председника и заменика председника
Конференције суоснивача на период од две године.
Председник и заменик председика Конференције
суоснивача присуствују седницама Управног
одбора као посматрачи, без права гласа.

The Conference of Co-founders elects a Chair and a
Deputy Chair of the Conference of Co-founders from
among its own number for a period of two years. The
Chair and Deputy Chair of the Conference of Cofounders attend sessions of the Board of Governors as
observers, with no voting rights.
Председник
Конференције суоснивача РНИДС-а

Зоран Бухавац

изабран на седници Конференције суоснивача
РНИДС-а 19. септембра 2015. са мандатом од две
године
Chair
of the RNIDS Conference of Co-founders

Zoran Buhavac

elected for a term of two years at a session of the
RNIDS Conference of Co-founders held on 19th
September 2015

Заменик председника
Конференције суоснивача РНИДС-а

Иван Минић

изабран на седници Конференције суоснивача
РНИДС-а 19. септембра 2015. са мандатом од две
године
Deputy Chair
of the RNIDS Conference of Co-founders

Ivan Minić

elected for a term of two years at a session of the
RNIDS Conference of Co-founders held on 19th
September 2015

ПОГЛЕДАЈТЕ:
Приступање РНИДС-у - rnids.rs/pristupanje
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SEE:
Membership of RNIDS – rnids.rs/pristupanje
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Суоснивачи РНИДС-а

RNIDS CO-FOUNDERS

Списак суоснивача РНИДС-а дат је по датуму
приступања РНИДС-у и абецедном реду
регистрованог скраћеног назива суоснивача
(стање на дан 31. децембар 2015):

The list of RNIDS co-founders is given here in order of
the date on which they joined RNIDS and in order of the
Serbian Latin alphabet by the abbreviated registered
name of the co-founder (list as of 31th December 2015):

1. “АгитПРОП”, Београд

1.

AgitPROP, Belgrade

2. Београдска отворена школа, Београд

2.

Belgrade Open School

3. “BeotelNet-ISP”, Београд

3.

BeotelNet-ISP, Belgrade

4. “Естех”, Београд

4.

Esteh, Belgrade

5. Електротехнички факултет Универзитета у
Београду, Београд

5.

University of Belgrade School of Electrical
Engineering, Belgrade

6. “ЕУнет”, Београд

6.

EUnet, Belgrade

7. “I Net”, Београд

7.

I Net, Belgrade

8. “Loopia”, Ниш

8.

Loopia, Niš

9. “Orion Telekom Tim”, Београд

9.

Orion Telekom Team, Belgrade

10. “StanCo”, Петровац

10. StanCo, Petrovac

11. “Gama Electronics”, Београд

11. Gama Electronics, Belgrade

12. “Magic”, Нови Сад

12. Magic, Novi Sad

13. “Телеком Србија”, Београд

13. Telekom Srbija, Belgrade

14. “Absolut Solutions”, Београд

14. Absolut Solutions, Belgrade

15. “Информатика”, Београд

15. Informatika, Belgrade

16. “Mainstream”, Београд

16. Mainstream, Belgrade

17. “AVcom”, Београд

17. AVcom, Belgrade

18. “Madnet”, Панчево

18. Madnet, Pančevo

19. “Нинет”, Ниш

19. Ninet, Niš

20. “Key IT”, Београд

20. Key IT, Belgrade

21. Привредна комора Србије, Београд
22. “Quad”, Београд

21. Serbian Chamber of Commerce and Industry,
Belgrade

23. “Е-трговина”, Нови Сад

22. Quad, Belgrade

24. “Панет”, Панчево

23. E-Trgovina, Novi Sad

25. Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд

24. Panet, Pančevo

26. “Coming - Computer Engineering”, Београд

26. Coming – Computer Engineering, Belgrade

27. “Master Media Factory”, Београд

27. Master Media Factory, Belgrade

28. Друштво за информатику Србије, Београд
29. “Cisco Србија”, Београд

28. Society for Information Technology of Serbia,
Belgrade

30. “Mineco-Computers”, Београд

29. Cisco Srbija, Belgrade

31. “Политика”, Београд

30. Mineco-Computers, Belgrade

32. “ASEE менаџмент консалтинг”, Нови Сад

31. Politika, Belgrade

33. “CRI Domains”, Београд

32. ASEE Menadžment Konsalting, Novi Sad

34. “Burek.com”, Београд

33. CRI Domains, Belgrade

35. “MadWeb”, Панчево

34. Burek.com, Belgrade

25. University of Belgrade Faculty of Law
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36. “Heisenbug”, Београд

35. MadWeb, Pančevo

37. “Тачка зарез”, Београд

36. Heisenbug, Belgrade

38. “Belit”, Београд

37. Tačka Zarez, Belgrade

39. “TeleGroup”, Београд

38. Belit, Belgrade

40. Удружење “Озон”, Београд

39. TeleGroup, Belgrade

41. Опште удружење предузетника, Лесковац

40. Ozon citizens’ association, Belgrade

42. “BIF press”, Београд

41. Association of Entrepreneurs, Leskovac

43. “Serbia Broadband - Српске кабловске мреже”,
Београд

42. BiF Press, Belgrade

44. “Passer”, Београд

43. Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže,
Belgrade

45. “Студио Трид”, Београд

44. Passer, Belgrade

46. “Интернет агенција”, Београд

45. Studio Trid, Belgrade

47. “Блинк”, Београд

46. Internet Agencija, Belgrade

48. “Алфа инжењеринг”, Београд

47. Blink, Belgrade

49. Удружење “Интернет клуб”, Љиг

48. Alfa Inženjering, Belgrade

50. “YUnet International”, Београд

49. Internet Klub association, Ljig

51. Универзитетска библиотека “Светозар
Марковић”, Београд

50. Yunet International, Belgrade

52. “ИТ ТВ продукција”, Београд

52. IT TV Produkcija, Belgrade

53. “Serbian Open eXchange”, Београд

53. Serbian Open eXchange, Belgrade

54. “БДД инвест брокер”, Београд

54. BDD Invest Broker, Belgrade

55. “ASW инжењеринг”, Београд

55. ASW Inženjering, Belgrade

56. “Медиа бизнис консалтинг”, Београд

56. Media Biznis Konsalting, Belgrade

57. Удружење за подршку развоја деце и омладине
“Ана”, Београд

57. Ana – Association supporting child and youth
development, Belgrade

58. “Логополис”, Београд

58. Logopolis, Belgrade

59. “Dragan Jeremic Consulting”, Београд

59. Dragan Jeremić Consulting, Belgrade

60. “Монг”, Београд

60. Mong, Belgrade

61. “Турна пластик”, Ваљево

61. Turna Plastik, Valjevo

62. “Hapro-Wooden Wine Rack”, Бачка Топола

62. Hapro Wooden Wine Rack, Bačka Topola

63. “СБ-ЕНГ”, Београд

63. SB-ENG, Belgrade

64. “Биосан”, Љиг

64. Biosan, Ljig

65. “Cofis”, Београд

65. Cofis, Belgrade

66. “Сампро”, Београд

66. Sampro, Belgrade

67. “Tencor”, Београд

67. Tencor, Belgrade

68. “Теленор”, Београд

68. Telenor, Belgrade

69. “Živko Mijatović and Partners”, Београд
70. “Мраз”, Београд

69. Živko Mijatović and Partners, Belgrade

ПОГЛЕДАЈТЕ:
Списак суоснивача РНИДС-а
– rnids.rs/suosnivaci

51. Svetozar Marković University Library, Belgrade

70. Mraz, Belgrade
SEE:
List of RNIDS co-founders
– rnids.rs/co-founders
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Панел дискусија “Интернет
безбедност 3 у 1” у оквиру
“Европског месеца сајбер
безбедности”, 2014.
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Panel debate titled “Internet
Security 3 in 1”, held as part
of European Cyber Security
Month in 2014
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Управни одбор

BOARD OF GOVERNORS

Управни одбор РНИДС-а је највиши
орган управљања РНИДС-а, који
се стара о спровођењу циљева
РНИДС-а утврђених Статутом,
одлукама и другим актима РНИДС-а.
Управни одбор има седам чланова,
од којих је један председник, а један
заменик председника. Чланове
Управног одбора бира Конференција
суоснивача РНИДС-а.

The Board of Governors constitutes
the highest level of management of
RNIDS, concerning itself with the
implementation of the objectives of
RNIDS as established by the Statute
and the decisions and other enactments
of RNIDS. The Board of Governors has
seven members, of whom one is Chair
and one is Deputy Chair. Members of the
Board of Governors are elected by the
RNIDS Conference of Co-founders.

Кандидат за члана Управног одбора може да
буде свако пунолетно лице са држављанством
Републике Србије, које испуњава услове из
Статута РНИДС-а и има спремност да допринесе
реализацији циљева РНИДС-а. За члана Управног
одбора може да буде изабрано лице које има 10
година релевантног радног искуства, односно
факултетску диплому и најмање пет година
релевантног радног искуства, као и да поседује
високе моралне и етичке стандарде.
Мандат Управног одбора траје три године, а
чланови Управног одбора могу да буду изабрани
максимално два пута заредом, и током трајања
мандата не могу да буду овлашћени представници
у Конференцији суоснивача.
Председника и заменика председника Управног
одбора бирају између себе чланови Управног
одбора, на првој седници након спроведених избора
за Управни одбор. Управни одбор пуноважно
одлучује у присуству више од половине укупног
броја чланова, већином гласова. Председник или, у
случају његове спречености, заменик председника
Управног одбора сазива и председава седницама
Управног одбора и одговоран је за вођење
Записника са седница. Председник или заменик
председника је обавезан да сазове седницу
Управног одбора на образложен писани захтев
најмање два члана Управног одбора, као и на
образложени писани захтев директора.

Candidacy for membership of the Board of Governors
is open to all adults with citizenship of the Republic
of Serbia who meet the requirements of the RNIDS
Statute and who are prepared to contribute to the
achievement of the objectives of RNIDS. Ten years’
relevant professional experience, or a university degree
and a minimum of five years’ relevant professional
experience are prerequisites for election as a member
of the Board of Governors, in addition to high moral
and ethical standards.
The Board of Governors’ term of office is three years
and a member of the Board may be elected for a
maximum of two successive terms; during their term
they may not serve as an authorised representative in
the Conference of Co-founders.
The Chair and Deputy Chair of the Board of Governors
are elected by the Board from among its own number
at the first session after the completion of elections
for the Board of Governors. The Board of Governors
takes binding decisions with a quorum of more than
half of its total members, by majority vote. The Chair
or, in the event of his or her absence, the Deputy Chair
of the Board of Governors, convenes and presides over
sessions of the Board of Governors and is responsible
for keeping the minutes of sessions. The Chair or
Deputy Chair must convene a session of the Board
of Governors on the written request, with rationale
supplied, of at least two members of the Board of
Governors, or of the director.
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Управни одбор, између осталог,
управља радом РНИДС-а, одлучује о
пријему суоснивача у РНИДС, доноси
Стратегију, План и Програм рада
РНИДС-а, усваја Финансијски план и
Завршни рачун, предлаже опште акте
и њихове измене, поставља директора
и интерног ревизора и одлучује о
висини накнада за регистрацију
националних домена.
Актуелни Управни одбор РНИДС-а изабран је на
седници Конференције суоснивача РНИДС-а
23. фебруара 2013. са мандатом од три године:
 Душан Стојичевић - председник УО
 Зоран Перовић - заменик председника УО
 Станиша Јосић
 Владимир Алексић
 Александар Павловић
 Снежана Божић
 Биљана Ромић Пунош

The Board of Governors, among other
tasks, oversees the operation of
RNIDS, decides on the acceptance of
co-founders into RNIDS membership,
approves the RNIDS Strategy, Work Plan
and Programme, approves the Financial
Plan and Annual Accounts, proposes
general enactments and amendments to
them, appoints the director and internal
auditor and determines fees for the
registration of national domains.
The current RNIDS Board of Governors was elected at
a session of the RNIDS Conference of Co-founders on
23rd February 2013 for a three-year term of office:
 Dušan Stojičević – BoG Chair
 Zoran Perović – BoG Deputy Chair
 Staniša Josić
 Vladimir Aleksić
 Aleksandar Pavlović
 Snežana Božić
 Biljana Romić Punoš

Чланови Управног одбора РНИДС-а, 2013-16. / Members of the RNIDS Board of Governors, 2013-2016
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Статутарна комисија

STATUTORY Committee

Статутарна комисија РНИДС-а је стално тело
од три члана, уређено Статутом, које бира
Конференција суоснивача РНИДС-а на период од
четири године по спроведеном јавном позиву.
Статутарну комисију чине угледни правници
који поседују пет година радног искуства у
области компанијског права или корпоративног
управљања или права недобитних или невладиних
организација.

The RNIDS Statutory Committee is a permanent,
three-member body, as laid down by the Statute, which
is elected by the Conference of Co-founders for a
period of four years via a public call for applications.
The Statutory Committee is composed of prominent
lawyers with at least five years’ professional experience
in company law or corporate management or not-forprofit or non-governmental organisations law.

Надлежности Статутарне комисије
су да даје аутентично тумачење
Статута и других општих аката
РНИДС-а, мишљење на нацрт аката и
препоруке у случају сукоба интереса и
надлежности.

The Statutory Committee is tasked
with giving an authentic interpretation
of the Statute and other general
RNIDS enactments, opinions on draft
enactments and recommendations in
the event of conflicts of interest and
conflicts of responsibilities.

По Одлуци Конференције суоснивача РНИДС-а од
25. маја 2013. изабрани су чланови Статутарне
комисије РНИДС-а:

The following members of the RNIDS Statutory
Committee were elected by decision of the RNIDS
Conference of Co-founders on 25th May 2013:

 Милена Игњатовић, председник
 Жарко Птичек
 Саша Левнајић

 Milena Ignjatović, Chair
 Žarko Ptiček
 Saša Levnajić

Чланови Статутарне комисије РНИДС-а / Members of the RNIDS Statutory Committee
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Ревизија

AUDITING

РНИДС од свог оснивања подноси редовне
финансијске извештаје надлежном регистру, а
јавно су доступни и на интернет сајту РНИДС-а.
Извештаји су редовно подвргавани независној
ревизији, а сви извештаји независних ревизора су
били позитивни.

Since its founding, RNIDS has submitted regular
financial reports to the relevant authorities, and
these are also publicly available on RNIDS website.
The reports are regularly submitted for independent
auditing, and all reports by independent auditors have
been positive.

Финансијско пословање РНИДС-а редовно
контролишу интерни ревизор и екстерни
(независни) ревизор. Ова контрола није законска
обавеза РНИДС-а, већ је уређена Статутом
Фондације.

RNIDS’ finances are regularly inspected by an internal
auditor and an external (independent) auditor.
This form of control is not a legal requirement for
RNIDS but rather one laid down in the Statute of the
Foundation.

Интерног ревизора РНИДС-а именује Управни
одбор и он не може да буде овлашћени
представник суоснивача, запослени или члан
неког од органа РНИДС-а.

The RNIDS internal auditor is appointed by the Board
of Governors and may not be a representative of a cofounder, an employee or a member of any RNIDS body.

Задатак интерне ревизије је да
системом контрола обезбеди
Управном одбору РНИДС-а независно
и објективно мишљење да ли се
циљеви Фондације остварују кроз
стриктно поштовање закона,
интерних аката, уговора, поузданост
и свеобухватност финансијских и
оперативних података, ефективност
и ефикасност операција и чување
средстава и података. На тај начин
се, за потребе Управног одбора,
контролише рад директора и
Канцеларије РНИДС-а.

The objective of internal auditing is to
implement a system of inspections
whereby the RNIDS Board of Governors
is provided with an independent and
objective opinion on whether the
objectives of the Foundation are being
pursued in strict adherence to the law,
internal enactments and contracts, on the
reliability and completeness of financial
and operational data, on the efficiency
and effectiveness of RNIDS’ operations
and on the security of assets and data.
This ensures that the work of the director
and the RNIDS Office are monitored on
behalf of the Board of Governors.

Тренутно послове интерне ревизије, а на основу
одлуке Управног одбора РНИДС-а и уговора
закљученог 24. јуна 2013, обавља “Moore Stephens
ревизија и рачуноводство”, Београд.

Pursuant to the decision of the RNIDS Board of
Governors and the contract signed on 24th June 2013,
internal auditing is currently conducted by Moore
Stephens Revizija i Računovodstvo, Belgrade.
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Директор

DIRECTOR

Директор РНИДС-а је извршни орган РНИДС-а,
кога именује Управни одбор, по спроведеном
јавном конкурсу. Директор врши функцију
управитеља Фондације, по Закону о задужбинама
и фондацијама. Директор је ангажован у РНИДС-у
са пуним радним временом. Мандат директора
траје четири године.

The director of RNIDS is the executive officer of the
organisation, appointed by the Board of Governors after
a public application process. The director conducts the
duties of manager of the Foundation in accordance
with the Endowments and Foundations Act. The
director is employed by RNIDS on a full-time basis. The
term of office of the director lasts four years.

Дужности директора су уређене
Статутом, а директор за свој рад
одговара Управном одбору, којем
свака три месеца подноси Извештај о
раду и Финансијски извештај.

The director’s duties are laid down by the
Statute. The director is accountable to
the Board of Governors to whom he or
she submits a work report and financial
report every three months.

Директор, између осталог, одлучује о текућој
пословној политици РНИДС-а, руководи
Канцеларијом РНИДС-а, припрема Финансијски
извештај и Финансијски план, представља и заступа
РНИДС у правном промету и организује промотивне
активности у односима са јавношћу ради постизања
и одржавања угледа РНИДС-а у јавности.

The director’s responsibilities include taking decisions
on ongoing RNIDS business policy, managing the
RNIDS Office, preparing the Financial Report and
Financial Plan, legally representing RNIDS and
organising promotional activities in the context of
public relations, in order to raise and maintain the
public reputation of RNIDS.

Директор РНИДС-а

Данко Јевтовић

Након спроведеног Јавног
конкурса, именован је за
директора на седници Управног
одбора РНИДС-а 15. јула 2013.

RNIDS Director

Danko Jevtović

Appointed director at the meeting
of the RNIDS Board of Governors
held on 15th July 2013 after a public
application process.
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Канцеларија

Office

Канцеларија РНИДС-а обавља
свакодневне административнотехничке послове за потребе свих
органа РНИДС-а.

The RNIDS Office carries out everyday
administrative and technical tasks on
behalf of all the bodies of RNIDS.

Сви запослени у РНИДС-у чине Канцеларију
РНИДС-а, која има следеће организационе јединице:
 Кабинет директора
 Сектор за ИКТ услуге
 Сектор за опште и правне послове
 Сектор за развој пословања и маркетинг
 Сектор за финансије

Радом Канцеларије руководи
директор РНИДС-а, а замењује га
руководилац Сектора за опште
и правне послове. За свој рад
запослени у РНИДС-у одговорни су
директору и руководиоцу сектора у
који су распоређени.

The RNIDS Office comprises all employees of RNIDS
and consists of the following sectors:
 Office of the director
 ICT Services sector
 General and Legal Affairs sector
 Business Development and Marketing sector
 Finance sector

The operation of the Office is overseen
by the RNIDS director, who is deputised
by the manager of the General and Legal
Affairs sector. Employees of RNIDS
report to the director and to the manager
of the sector in which they are employed.

Запослени у Канцеларији РНИДС-а, 2014. / Employees of the RNIDS Office, 2015
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Тим Канцеларије РНИДС-а

RNIDS OFFICE TEAM

Мирјана Тасић

Mirjana Tasić

Слободан Марковић

Slobodan Marković

Жарко Кецић

Žarko Kecić

Дејан Ђукић

Dejan Đukić

Предраг Милићевић

Predrag Milićević

Александар Поповић

Aleksandar Popović

Илија Вујновић

Ilija Vujnović

Стефан Ковач

Stefan Kovač

Александар Костадиновић

Aleksandar Kostadinović

Јелена Ожеговић

Jelena Ožegović

Јована Цветковић

Jovana Cvetković

саветник за стратегију и развој

саветник за ИКТ политике и односе са интернет
заједницом

руководилац Сектора за ИКТ услуге

руководилац Сектора за опште и правне послове

руководилац Сектора за развој пословања и
маркетинг

руководилац Сектора за финансије

сарадник за финансије

координатор регистрације назива домена и
послова аналитике

систем администратор

сарадница за маркетинг и комуникације

сарадница за опште и административне послове

advisor for strategy and development

advisor for ICT policy and Internet community
relations

ICT Services sector manager

General and Legal Affairs sector manager

Business Development and Marketing sector
manager

Finance sector manager

finance associate

coordinator for domain name registrations and
analytics

system administrator

marketing and communications associate

general and administrative affairs associate
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У Србији има око 2.500.000
домаћинстава, од којих:
- 64,4% има рачунар
- 63,8% има интернет прикључак
- 56% има широкопојасни
интернет прикључак
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Serbia has around 2,500,000
households, of which:
- 64.4% have a computer
- 63.8% have an Internet connection
- 56% have a broadband Internet
connection
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Национални
домени
National
domainS
Национални интернет домени Србије
су .RS и .СРБ. Први домен је ccTLD
(country code Top-Level Domain
– национални интернет домен
највишег нивоа), а други, ћирилички,
је IDN ccTLD (Internationalized
Domain Name ccTLD – национални
интернет домен највишег нивоа са
интернационализованим називима,
тј. домен чији се називи не исписују
енглеским алфабетом).

The Serbian national Internet domains are
.RS and .СРБ. The first is a ccTLD (country
code Top-Level Domain) and the second,
the Serbian Cyrillic domain, is an IDN
ccTLD (an Internationalised Domain Name,
i.e. one which is written using some other
script than the English alphabet).

Посао управљања националним интернет
доменима РНИДС-у је делегирала Интернет
корпорација за додељене називе и бројеве
(Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers, ICANN), уз подршку државних органа
Републике Србије и домаће интернет заједнице,
следећим одлукама:

 ICANN decision of 11th September 2007 delegating
the .RS domain to RNIDS
 ICANN decision of 21st April 2011 delegating the
.СРБ domain to RNIDS

 Одлука ICANN-а о делегирању .RS домена
РНИДС-у, од 11. септембра 2007.
 Одлука ICANN-а о делегирању .СРБ домена
РНИДС-у, од 21. априла 2011.

The task of managing the national Internet domains
was delegated to RNIDS by the Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers – ICANN – with the
support of the Serbian state authorities and the local
Internet community, by way of the following decisions:

RNIDS manages the central register of the national
Internet domains, comprising the collection of data
on registered domain names, software platform for
registration of .RS and .СРБ domain names and rules
and procedures for domain name registrations and for
the operation of accredited registrars, as well as the DNS
infrastructure that ensures registered domain names
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РНИДС управља Регистром националних
интернет домена који чине збирка података о
регистрованим називима домена, апликација за
регистрацију назива .RS и .СРБ домена и правила
и процедуре који су дефинисани општим условима
за регистрацију назива интернет домена и рад
овлашћених регистара, као и DNS инфраструктура
која омогућава да регистровани називи домена буду
стално доступни корисницима Интернета. Послове
регистрације назива домена за кориснике обављају
овлашћени регистри РНИДС-а – правна лица и
предузетници које је за те послове овластио РНИДС.
Збирка података Регистра садржи податке о
регистрованим називима .RS и .СРБ домена,
њиховим корисницима (регистрантима), адресама
DNS сервера који омогућавају видљивост интернет
домена чији је назив регистрован у регистру и
друге регистрационе податке.
Национални интернет домен је ознака
територијалне припадности и као такав изузетно
је битан за дефинисање интернет идентитета
свих који живе и/или раде у Србији, пре свега због
бољег позиционирања у локалним резултатима
претраге на интернет претраживачима.
Национални интернет домен највишег нивоа ccTLD је везан за међународну двословну ознаку
државе и то је наш .RS домен, који је наследио
некадашњи .YU домен. Домен .RS је постао
видљив на Интернету 25. септембра 2007.
Регистрација назива .RS домена почела је
10. марта 2008.
Ћирилички интернет домен .СРБ је део породице
IDN домена, а после руског .РФ, он је постао други
ћирилички интернет домен на свету који је могуће
регистровати и на Интернету је постао видљив
3. маја 2011. Од 27. јануара 2012. регистранти
.RS домена имали су шест месеци право прече
регистрације .СРБ домена по повлашћеној цени,
а 1. августа 2012. кренула је његова слободна
регистрација.
ПОГЛЕДАЈТЕ:
Провера расположивости назива домена
– domen.rs/whois
Подаци о регистрованом домену
– rnids.rs/whois
Мали речник интернет појмова
– domen.rs/mali-recnik-internet-pojmova
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are always available to Internet users. Domain name
registrations are made for end users by RNIDS accredited
registrars. These are legal entities or sole traders
authorised by RNIDS to provide these services.
The Registry’s collection of data contains information
on registered .RS and .СРБ domains, their users
(registrants), the addresses of the DNS servers that
facilitate the visibility of the Internet domains stored in
the register, and other registration data.
The national Internet domain denotes geographical
affiliation and therefore is of exceptional importance in
defining the Internet identity of all those who live and/
or work in Serbia, particularly because of their better
placement in the local results of search engines.
A country code top-level domain (ccTLD) relates to an
international two-letter country code, in our case the
.RS domain, which succeeded the former .YU domain.
The .RS domain became accessible on the Internet on
25th September 2007. Registrations of .RS domains
began on 10th March 2008.
The Cyrillic Internet domain .СРБ is part of the IDN family
of domains, was the second Cyrillic Internet domain in
the world to be opened for registration, after the Russian
.РФ domain, and was launched online on 3rd May 2011.
As of 27th January 2012, .RS domain registrants had
six months’ priority registration rights for .СРБ domains,
at a discounted price, and on 1st August 2012, the .СРБ
domain was opened up for unrestricted registrations.
SEE:
Check availability of domain names
– domen.rs/whois
Data on registered domain names
– rnids.rs/whois
Little dictionary of Internet terms
– domen.rs/mali-recnik-internet-pojmova
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Подршка државе
Србије за делегирање
.RS и .СРБ домена
Стандардна процедура за делегирање
националних домена од стране ICANN-а
подразумева испуњење критеријума техничке и
административне оспособљености за одговорно
и компетентно одржавање регистра интернет
домена, подједнак третман свих заинтересованих
страна у процесу регистрације домена без
дискриминације, као и постојања механизама за
обезбеђивање јавности рада и постојање подршке
раду регистра у оквиру локалне интернет заједнице
и од стране надлежних државних органа.

Интернет доменима се не бави
директно ниједан важећи домаћи
пропис, већ ову област у Србији уређује
приватно право. Због важности
Интернета као информационе
инфраструктуре, различите државне
институције од самог почетка су
пружале подршку и пажљиво пратиле
формирање и рад РНИДС-а:
 У поступку делегирања .YU и .RS домена
РНИДС-у од стране ICANN-a, Министарство
науке и заштите животне средине потврдило
је техничку и организациону оспособљеност
РНИДС-а за обављање послова регистрације
националних интернет домена, својим актом бр.
451-01-01600/2007-01 од 10. маја 2007.
 У поступку делегирања .СРБ домена
РНИДС-у од стране ICANN-а, Министарство за
телекомуникације и информационо друштво
потврдило је техничку и организациону
оспособљеност РНИДС-а за обављање послова
регистрације националних интернет домена,
својим актом бр. 401-00-00115/2010-01 од 15.
јула 2010, који је донет у склопу реализације
Закључка Владе о увођењу националног
домена на ћириличком писму, бр. 345-178/2010
од 14. јануара 2010.

SUPPORT FROM THE
SERBIAN STATE FOR THE
DELEGATION OF THE .RS
AND .СРБ DOMAINS
The standard ICANN procedure for delegating
national domains involves meeting criteria relating to
the technical and administrative capacities required
to responsibly and competently maintain the Internet
domain registry, ensuring all interested parties are
treated equally and without discrimination in the
domain name registration process, and providing
mechanisms guaranteeing transparency of operations
and support for the work of the registry from the local
Internet community and relevant state authorities.

No current domestic legislation directly
addresses the area of Internet domains –
in Serbia this area is governed by private
law. Because of the importance of the
Internet as an information infrastructure,
various state institutions have offered
support for and taken a close interest in
the establishment and operation of RNIDS
from the very beginning.
 During the process of delegation of the .YU and
.RS domains to RNIDS by ICANN, the Ministry of
Science and Environmental Protection affirmed the
technical and organisational capacity of RNIDS to
conduct national domain name registrations by way
of enactment no. 451-01-01600/2007-01 dated
10th May 2007.
 During the process of delegation of the .СРБ
domain to RNIDS by ICANN, the Ministry for
Telecommunications and the Information Society
affirmed the technical and organisational capacity
of RNIDS to conduct national domain name
registrations by way of enactment no. 401-0000115/2010-01 dated 15th July 2010, passed as
part of the enactment of the Conclusion of the
Government on the introduction of a national
domain in the Cyrillic script, no. 345-178/2010 dated
14th January 2010.
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 Министарство за телекомуникације и
информационо друштво и РНИДС закључили
су 24. децембра 2010. Споразум о сарадњи,
заведен под бројем 356-00-9/2010-01, којим је,
у интересу стабилног функционисања домаћег
дела Интернета и регистра интернет домена,
РНИДС на себе преузео додатне обавезе у
погледу стриктног поштовања параметара
доступности инфраструктурних сервиса,
обезбеђивања финансијске резерве за стабилно
функционисање и обавезу подношења посебног
извештаја о раду ресорном министарству.

РНИДС је у протеклом периоду,
осим са ресорним министарствима,
остварио добру сарадњу и са низом
других државних институција, као што
су, на пример, службе за спречавање
високотехнолошког криминала у
оквиру МУП-а и Јавног тужилаштва и
Заводом за интелектуалну својину.
На сличан начин као РНИДС функционишу и
многи други национални регистри интернет
домена у Европи и свету, а у већини држава модел
организације која управља националним интернет
доменима је веома сличан РНИДС-у, то јест, реч је
о правним субјектима који нису државни органи и
најчешће су недобитне организације.

 On 24th December 2010 the Ministry for
Telecommunications and the Information Society
and RNIDS signed a cooperation agreement, filed
under registration no. 356-00-9/2010-01, whereby
RNIDS took on additional obligations relating
to strict adherence to uptime parameters for
infrastructural services and to provision of financial
reserves to ensure its stable functioning, as well as
the obligation to regularly file a separate report on
its operation to the relevant ministry.

In the preceding period, RNIDS has
established good partnerships not just
with the relevant ministries but also with
a range of other state institutions, such
as, for example, the Interior Ministry’s
Department for High-Tech Crime, the
Public Prosecutor’s Office, and the
Intellectual Property Office.
In European countries and the rest of the world, many
other national Internet domain registers function in
a similar way to RNIDS, and in most countries the
model for the organisation that manages the national
Internet domains is very similar to that of RNIDS – a
legal entity that is not state-affiliated and is usually
not-for-profit.

Потписивање Споразума између Министарства и РНИДС-а, 2011.
/ The signing of the Agreement between the Ministry and RNIDS, 2011
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Решавање доменских
спорова

DOMAIN-NAME DISPUTE
RESOLUTION

Спорови у вези регистрованих .RS и .СРБ домена
решавају се пред Комисијом за решавање
спорова поводом регистрације националних
интернет домена при Привредној комори Србије.
Седиште Комисије је у Београду, Ресавска 15.
Поступак је регулисан Правилником о поступку
за решавање спорова поводом регистрације
назива националних интернет домена, који доноси
Привредна комора Србије на предлог РНИДС-а.

Disputes relating to registered .RS and .СРБ
domains are resolved before the Serbian Chamber
of Commerce and Industry’s Committee for the
Resolution of Disputes Relating to the Registration
of National Internet Domains. The Committee is
based at Resavska 15, Belgrade. Dispute proceedings
are conducted according to the Rules for Proceedings
for the Resolution of Disputes Relating to the
Registration of National Internet Domains, established
by the Serbian Chamber of Commerce and Industry at
the proposal of RNIDS.

РНИДС и Привредна коморе Србије
су, по устаљеној пракси у свету,
регулисали решавање евентуалних
спорова око права над регистрованим
националним интернет доменима кроз
процес решавања ових спорова пред
Комисијом. Овакав начин представља
бржи, јефтинији и ефикаснији процес
решавања спорова у односу на
процесе које се воде пред судом.
Подношењем захтева за регистрацију назива
националних интернет домена, односно
прихватањем Општих услова, регистрант
(корисник назива домена) прихвата надлежност
Комисије. Тужилац прихвата надлежност
подношењем тужбе Комисији. Прихватањем
надлежности Комисије стране у поступку се не
одричу права на тражење судске заштите у ствари
која је предмет поступка.
Арбитражно веће разматра и утврђује да ли је
регистрацијом и коришћењем назива националних
интернет домена регистрант повредио право
интелектуалне својине или неко друго субјективно
право тужиоца, у складу са одредбама
Правилника. Поступак се покреће подношењем
тужбе од стране тужиоца, односно његовог
пуномоћника.
Првог члана Арбитражног већа именује тужилац,
тако што приликом подношења тужбе прилаже

RNIDS and the Serbian Chamber of
Commerce and Industry, according
to established international practice,
approach the resolution of any disputes
that arise in relation to rights to registered
national domains through a committeebased process. This approach is a faster,
cheaper and more effective process
of dispute resolution as compared to
bringing those processes before a court.
In submitting an application for the registration of a
national Internet domain name, and hence accepting
the General Terms and Conditions, the registrant
(domain name user) accepts the authority of the
Committee. The plaintiff accepts its authority in filing a
dispute with the Committee. In accepting the authority
of the Committee, the parties to the procedure do not
relinquish rights to recourse to the courts in regard to
the dispute.
An Arbitration Council considers and determines
whether in registering and using a national Internet
domain name, the registered holder has violated
intellectual property rights or some other subjective
right of the plaintiff, in accordance with the provisions
of the Rules. The proceedings are initiated with the
filing of a dispute on the part of the plaintiff or his or
her legal representative.
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97,4% интернет
популације од 16 до 24
године старости има
налог на друштвеним
мрежама.
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97.4% of the Internet
population aged
between 16 and 24 has
an account on social
networks.
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списак са именима три арбитра са Листе
арбитара. Председништво Комисије тужиоцу
додељује првог расположивог арбитра са
приложеног списка. Другог члана Арбитражног
већа именује регистрант, тако што у одговору на
тужбу прилаже списак са именима три арбитра
са Листе арбитара. Председништво Комисије
регистранту додељује првог расположивог
арбитра са приложеног списка. Трећег члана
Арбитражног већа споразумно бирају именовани
арбитри, са Листе арбитара.

Арбитражни поступак траје по
правилу до 60 дана од дана
подношења тужбе. Арбитражна
одлука је коначна и против ње нема
места жалби. Одлука Арбитражног
већа се извршава по истеку рока
од десет дана од дана пријема
одлуке од стране РНИДС-а, осим
у случају да је страна у поступку
доставила доказ о покретању
поступка пред надлежним судом,
када се извршење одлуке одлаже до
правноснажности одлуке суда.
ПОГЛЕДАЈТЕ:
Општи услови о регистрацији домена
– rnids.rs/uslovi
Правилник о поступку за решавање
спорова – rnids.rs/arbitraza

The first member of the Arbitration Council is named
by the plaintiff, who when submitting his or her petition
supplies a list with the names of three arbiters from the
List of arbiters. The Committee presidency assigns the
plaintiff the first available arbiter from the list supplied.
The second member of the Arbitration Council is
named by the registrant, who in his or her response
to the petition supplies a list with the names of three
arbiters from the List of arbiters. The Committee
presidency assigns the registrant the first available
arbiter from the List supplied. The third member of
the Arbitration Council is chosen by agreement of the
elected arbiters from the List of arbiters.

The arbitration procedure lasts, as a
rule, 60 days from the day of submission
of the dispute. The arbitration decision
is final and no appeal can be lodged
against it. The decision of the Arbitration
Council is enacted on the expiry of
ten days from the day of receipt of
the decision by RNIDS, except in the
event that a party to the proceedings
has submitted proof of initiation of
proceedings before the competent court,
in which case enactment of the decision
is postponed until the decision of the
court enters into force.

SEE:
General Terms and Conditions for domain
names registrations – rnids.rs/terms
Rules on Arbitrage Proceedings for Settling
Disputes – rnids.rs/udrp
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Статистика домена

DOMAIN STATISTICS

Број регистрованих националних домена
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Однос броја овлашћених регистара и
броја домена по ОР-у у изабраним земљама
/ Relationship between number of accredited registrars and
number of domains per AR in selected countries
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Србија / Serbia
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Управљање Интернетом у Србији
INTERNET GOVERNANCE IN SERBIA
Споразум о сарадњи између
Министарства за телекомуникације
и информационо друштво и
РНИДС-а потписан је 23. децембра
2010. и њиме су дефинисане
обавезе РНИДС-а у погледу статуса
организације, начина обављања
основних делатности, јавности рада,
обезбеђивања равноправности
у регистрацији, гарантовања
доступности и расположивости
критичних делова инфраструктуре
Интернета, као и поступања
потписника споразума у случају
проблема у раду.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација надлежно је за утврђивање политике
и стратегије развоја информационог друштва,
стандардe у области електронског пословања,
заштиту података и информациону безбедност.
www.mtt.gov.rs
Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) као
независно регулаторно тело, између осталог,
издаје лиценце за јавне фиксне, мобилне и
бежичне телекомуникационе мреже. Поред тога,
у свом регистру води евиденцију оператора за
пружање интернет услуга.
www.ratel.rs
Регистар националног интернет домена Србије
(РНИДС) је стручна, невладина и недобитна
Фондација образована ради управљања
националним интернет доменима.
www.rnids.rs
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A cooperation agreement was
signed between the Ministry for
Telecommunications and the
Information Society and RNIDS on
23rd December 2010, which defined
the obligations of RNIDS in regard
to the status of the organisation, the
way in which it was to conduct its
primary functions, the transparency
of its operations, the guarantee of
equality in domain names registrations,
the guarantee of availability of and
access to critical elements of Internet
infrastructure, as well as steps to
be taken by the signatories to the
agreement in the event of problems
along the way.
The Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications is responsible for laying down policy and
strategies for the development of the information
society, standards in the area of e-commerce, data
protection and information security.
www.mtt.gov.rs
The Regulatory Agency for Electronic
Communications and Postal Services (RATEL), as an
independent regulatory body, is tasked, among other
things, with issuing licences for public fixed-line, mobile
and wireless telecommunications networks. In addition,
it maintains a register of Internet service providers.
www.ratel.rs
The Serbian National Internet Domain Registry
(RNIDS) is a professional, non-governmental, not-forprofit Foundation established in order to administer
the national Internet domains.
www.rnids.rs
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Овлашћени регистри
Овлашћени регистар је правно лице или
предузетник са седиштем у Србији који поседује
овлашћење РНИДС-а за послове регистрације .RS
и .СРБ домена.
www.rnids.rs/registri

Accredited registrars
An accredited registrar is a company or sole trader
registered in Serbia who has been granted authority
by RNIDS to carry out .RS and .СРБ domain names
registrations.
www.rnids.rs/registri

Регистри делегираних поддомена
Управљање доменским просторима .AC.RS и
.АК.СРБ дато је Академској мрежи Србије (АМРЕС),
а .GOV.RS и .УПР.СРБ су делегирани Управи за
заједничке послове републичких органа (УЗЗПРО).
www.amres.ac.rs, www.uzzpro.gov.rs

Registries of delegated second-level domains
The management of the second-level domains .AC.RS
and .АК.СРБ has been delegated to the Academic
Network of Serbia (AMRES) and the management of
.GOV.RS and .УПР.СРБ to the Administration for Joint
Services of Republic Bodies (UZZPRO).
www.amres.ac.rs, www.uzzpro.gov.rs

Комисија за решавање спорова поводом
регистрације националних интернет домена
Спорови поводом регистрованих .RS и .СРБ
домена решавају се пред Комисијом при
Привредној комори Србије.
www.pks.rs
Даваоци интернет услуга
Internet Service Providers (ISP)
ISP повезују крајње кориснике на Интернет и
омогућавају им и друге интернет услуге (хостинг,
мрежни инжењеринг, VoIP...).

Committee for the Resolution of Disputes Relating to
the Registration of National Internet Domains
Disputes relating to registered .RS and .СРБ domains
are resolved before a Committee of the Serbian
Chamber of Commerce and Industry.
www.pks.rs
Internet service providers (ISPs)
ISPs connect end users to the Internet and also
provide them with other Internet services such as
hosting, network engineering, VoIP, etc.

Регионални састанак SEE 4 - RIPE NCC у Београду, 2015.
/ SEE 4/RIPE NCC regional meeting, held in Belgrade in 2015
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Међународна сарадња
INTERNATIONAL PARTNERSHIP
Конференција суоснивача РНИДС-а, на предлог
Управног одбора, одлучује о приступању и
иступању РНИДС-а из чланства домаћих и
међународних организација. Управни одбор
одређује лица која ће представљати РНИДС
приликом сарадње са другим организацијама.
Сарадња се одвија кроз свакодневне активности,
учешће на стручним скуповима у земљи и
иностранству и заједничке пројекте.

The Conference of Co-founders of RNIDS, at the
proposal of the Board of Governors, takes decisions
regarding RNIDS’ entry into and withdrawal from
membership of local and international organisations.
The Board of Governors designates representatives
to act on its behalf when cooperating with other
organisations. Partnership is pursued through
everyday activities, participation in industry events at
home and abroad and joint projects.

На међународном плану, као
национални регистар интернет
домена, РНИДС је члан ccNSO у
оквиру ICANN-а и члан CENTR-a.
Представници РНИДС-а редовно
учествују у раду стручних скупова
ICANN-а и CENTR- а, а постоји и
сарадња са организацијама RIPE, IGF,
ENISA, EuroDIG и DiploFoundation.

Internationally, as a national Internet
domain registry, RNIDS is a member of
ccNSO under the ICANN umbrella and a
member of CENTR. Delegates of RNIDS
regularly take part in ICANN and CENTR’s
industry conferences, and RNIDS also
works with RIPE, IGF, ENISA, EuroDIG
and the DiploFoundation.

Са националним регистрима интернет домена
из региона РНИДС има посебне облике сарадње.
Регионални партнери РНИДС-а су црногорски
доМЕн, македонски МАРнет, хрватски CARNet и
словеначки ARNES.

RNIDS has special partnerships with national Internet
domain registries from the region. The regional
partners of RNIDS are doMEn in Montenegro, MARnet
in Macedonia, CARNet in Croatia and ARNES in
Slovenia.

ICANN
Интернет корпорација за
додељене називе и бројеве

Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers, www.icann.org
ICANN је водећа организација за
управљање Интернетом и одговорна је
за руковођење глобалном структуром
Интернета, која се састоји од IP адреса,
назива домена највишег нивоа и
главних DNS сервера. ICANN делегира
националне (ccTLD) и генеричке
интернет домене (gTLD) на управљање
националним и другим интернет
регистрима. Под окриљем ICANN-а,
делују ccNSO и IANA.
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ICANN
Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
www.icann.org

ICANN is the leading organisation for
the administration of the Internet and
its global structure, which consists of
IP addresses, top-level domains and
the DNS root servers. ICANN delegates
the administration of national (ccTLD)
and generic (gTLD) Internet domains to
national and other Internet registries.
ccNSO and IANA function under the
auspices of ICANN.
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ccNSO
Организација за подршку
националним интернет
регистрима
Country Code Names Supporting
Organisation,
ccnso.icann.org

ccNSO је тело ICANN-а у оквиру кога се
представници националних интернет
регистара састају и разговарају о
актуелним питањима од значаја
за националне домене из глобалне
перспективе. Кроз њега се успоставља
консензус, техничка сарадња и
размена сазнања о најбољој пракси
за руковођење националним интернет
доменима. РНИДС је члан ccNSO.

ccNSO
Country Code Names Supporting
Organisation
ccnso.icann.org

ccNSO is a body within ICANN providing
a forum in which the representatives
of national Internet registries can meet
and discuss current issues which are of
importance for national domains at the
global level. Through ccNSO facilitates,
consensus and technical partnership are
established and know-how regarding best
practice in the administration of national
Internet domains is exchanged. RNIDS is
a member of ccNSO.

IANA
Интернет управа за додељене
бројеве

IANA
Internet Assigned Numbers
Authority

IANA је одговорна за координацију
кључних елемената функционисања
Интернета: DNS Root Zone, IP адреса, AS
бројева и регистара интернет протокола.

IANA is tasked with the coordination
of key elements of the operation of
the Internet: the DNS Root Zone, IP
addresses, AS numbers and Internet
protocol registries.

CENTR
Удружење европских
националних регистара домена
највишег нивоа

CENTR
Council of European National Top
Level Domain Registries

CENTR је удружење националних
регистара из Европе, али и неколико
ваневропских земаља (Канада, Нови
Зеланд, Јапан и Иран), са седиштем у
Бриселу. Улога CENTR-а је у размени
искустава и сарадњи националних
регистара ради унапређивања услуга
за кориснике Интернета. РНИДС је 3.
октобра 2008. постао пуноправни члан
CENTR-а и редовно учествује у раду
његових стручних тела.

CENTR is an association of national
registries in Europe, as well as several
non-European countries such as Canada,
New Zealand, Japan and Iran, based
in Brussels. CENTR plays a role in
facilitating partnership and the exchange
of experience between national registries
in order to improve services for Internet
users. RNIDS became a full member
of CENTR on 3rd October 2008 and
takes regular part in the activities of its
committees and working groups.

Internet Assigned Numbers Authority,
www.iana.org

Council of European National Top Level
Domain Registries, www.centr.org

www.iana.org

www.centr.org
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Овлашћени регистри
ACCREDITED REGISTRARS
Овлашћени регистар РНИДС-а (ОР) је правно лице
или предузетник са седиштем у Србији који поседује
овлашћење РНИДС-а за обављање послова
регистрације националних .RS и .СРБ домена.

An RNIDS accredited registrar is a company or sole
trader registered in Serbia who has been granted
authority by RNIDS to provide .RS and .СРБ national
domain names registration services.

РНИДС је задужен за управљање
регистром националних интернет
домена, док се послови регистрације
назива .RS и .СРБ домена за крајње
кориснике (регистранте) обављају
преко овлашћених регистара.

RNIDS is tasked with managing the registry
of the national Internet domains, while the
registration of .RS and .СРБ domain names
for end users (registrants) is performed
through accredited registrars.

РНИДС овлашћеним регистрима пружа
техничку, едукативну и маркетиншку подршку,
кроз сталне програме обуке и редовне
промотивне активности. Значајан проценат
овлашћених регистара су истовремено и чланови
Конференције суоснивача РНИДС-а.
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RNIDS provides technical, training and marketing
support to accredited registrars through ongoing
training and regular promotional programmes. A
significant percentage of accredited registrars are also
members of the RNIDS Conference of Co-founders.
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Списак овлашћених регистара

LIST OF ACCREDITED REGISTRARS

Absolut Solutions (Београд) - www.absolutsolutions.rs

Absolut Solutions (Belgrade) - www.absolutsolutions.rs

AVcom (Београд) - www.avcom.rs

AVcom (Belgrade) - www.bvcom.net

Актон (Београд) - www.akton.rs

Akton (Belgrade) - www.akton.rs

Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs

Banker Internet (Niš) - www.banker.rs

БГ светионик (Београд) - www.bgsvetionik.rs

BG Svetionik (Belgrade) - www.bgsvetionik.rs

БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs

BeoNET (Belgrade) - www.beonet.rs

BeoTelNet-ISP (Београд) - www.beotel.rs

BeoTelNet-ISP (Belgrade) - www.beotel.rs

Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs

Verat (Belgrade) - www.verat-hosting.rs

Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs

Gama Electronics (Belgrade) - www.bits.rs

Dream Technologies Group (Београд) - www.dtg.rs

Dream Technologies Group (Belgrade) - www.dtg.rs

ЕУнет (Београд) - www.eunet.rs

EUnet (Belgrade) - www.eunet.rs

Exe Net Advertising (Ниш) - www.exehosting.rs

Exe Net Advertising (Niš) - www.exehosting.rs

Информатика (Београд) - www.infosky.rs

Informatika (Belgrade) - www.infosky.rs

ЈП “Пошта Србије” (Београд) - www.ptt.rs

JP PTT Srbija (Belgrade) - www.ptt.rs

ЈУ ЗМ (Крагујевац) - www.boljibiznis.com

JU ZM (Kragujevac) - www.boljibiznis.com

Loopia (Ниш) - www.loopia.rs

Loopia (Niš) - www.loopia.rs

Madnet (Панчево) - www.madnet.rs

Madnet (Pančevo) - www.madnet.rs

Mainstream (Београд) - www.mainstream.rs

Mainstream (Belgrade) - www.mainstream.rs

NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs

NiNet Company (Niš) - www.ninet.rs

NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs

NordNet (Subotica) - www.nordnethosting.rs

Орион телеком (Београд) - www.oriontelekom.rs

Orion Telekom (Belgrade) - www.oriontelekom.rs

Панет (Панчево) - www.panet.rs

Panet (Pančevo) - www.panet.rs

Плус хостинг (Нови Сад) - www.plushosting.rs

Plus Hosting (Novi Sad) - www.plushosting.rs

Поглед Медианис (Ниш) - www.medianis.rs

Pogled Medianis (Niš) - www.medianis.rs

SBB (Београд) - www.sbbsolutions.rs

SBB (Belgrade) - www.sbbsolutions.rs

Синет (Београд) - www.sinet.rs

Sinet (Belgrade) - www.sinet.rs

StanCo (Петровац) - www.istanco.rs

StanCo (Petrovac) - www.istanco.rs

Телеком Србија (Београд) - www.open.telekom.rs

Telekom Srbija (Belgrade) - www.open.telekom.rs

TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs

TippNet (Subotica) - www.tippnet.rs

United Internet (Београд) - www.unlimited.rs

United Internet (Belgrade) - www.unlimited.rs

Hosting90 Systems (Београд) - www.hosting90.rs

Hosting90 Systems (Belgrade) - www.hosting90.rs

HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs

HostingMania (Belgrade) - www.hostingmania.rs

Cloud Telecommunications (Београд)
- www.cloudserbia.com

Cloud Telecommunications (Belgrade)
- www.cloudserbia.com

Complus Visual Communication (Београд)
- www.complus.rs

Complus Visual Communication (Belgrade)
- www.complus.rs

Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs

Connect (Novi Pazar) - www.connect.rs

CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs

CRI Domains (Belgrade) - www.cridomains.rs

Yellow Pages (Београд) - www.yellowpages.rs

Yellow Pages (Belgrade) - www.yellowpages.rs

Yunet International (Београд) - www.yunethosting.rs

Yunet International (Belgrade) - www.yunethosting.rs

ПОГЛЕДАЈТЕ:
Изборник овлашћених регистара
– domen.rs/registri

SEE:
Choosing an accredited registrar
– domen.rs/registri

Списак овлашћених регистара – rnids.rs/registri

List of accredited registrars – rnids.rs/registrars

51

РНИДС | RNIDS

52

РНИДС
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147

RNIDS
Žorža Klemansoa 18a/I
11108 Beograd, Serbia
PAK 101147

Интернет адресе:
rnids.rs и рнидс.срб
domen.rs и домен.срб

Web sites:
www.rnids.rs and рнидс.срб
domen.rs and домен.срб

Друштвени медији:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
youtube.com/rnidsonline
flickr.com/rnids
slideshare.net/RNIDS
pinterest.com/rnidsRS
instagram.com/rnids

Social media:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
youtube.com/rnidsonline
flickr.com/rnids
slideshare.net/RNIDS
pinterest.com/rnidsRS
instagram.com/rnids

GPS локација:
Географска ширина 44° 49’ 20” N
Географска дужина 20° 28’ 12” E

GPS coordinates:
Latitude 44° 49’ 20” N
Longitude 20° 28’ 12” E

Радно време:
09.00-17.00 (CET), радним данима

Working hours:
9am–5pm (CET), weekdays

Телефон: (011) 7281-281

Telephone: +381 (0)11 7281-281

Факс: (011) 7281-282

Fax: +381 (0)11 7281-282

E-пошта:
Канцеларија: kancelarija@rnids.rs
Директор: direktor@rnids.rs
Управни одбор: upravniodbor@rnids.rs
Председник Конференције суоснивача:
predsednikkonferencije@rnids.rs

Email:
Office: kancelarija@rnids.rs
Director: direktor@rnids.rs
Board of Governors: upravniodbor@rnids.rs
Chair of the Conference of Co-founders:
predsednikkonferencije@rnids.rs
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