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РНИДС укратко

Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (скраћено: 
РНИДС) је стручна, невладина и недобитна фондација 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 и директор. 
Суоснивач РНИДС-а може да постане свако домаће правно лице и предузетник.

Основни циљ и делатност РНИДС-а је да организује управљање 
Централним регистром националних интернет домена.

РНИДС управља регистром националних интернет домена Републике 
Србије по одлуци ICANN-а, и то .RS од 11. септембра 2007. године, а .СРБ 
од 21. априла 2011.

У току 2011. године РНИДС је управљао са десет адресних простора. 
Управљање адресним просторима за академске институције препуштено 
је Академској мрежи Србије, а адресни простор за државне органе 
препуштен је Управи за заједничке послове републичких органа.

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.

* Погледајте страну "Речник појмова"

Раст броја регистрованих назива .RS домена 2008-2011.
Међународна 
сарадња

Као национални регистар 
интернет домена, РНИДС 
је члан CENTR-a (Council of 
European National Top 
Level Domain Registries) - 
Савета европских 
националних TLD 
регистара, и сарађује са 
ICANN-ом (Internet 
Corporation For Assigned 
Names and Numbers) - 
Интернет корпорацијом 
за додељене називе и 
бројеве. Представници 
РНИДС-а редовно 
учествују у раду стручних 
скупова ICANN-а и CENTR-
а, а постоји и сарадња са 
организацијама RIPE, 
WIPO и IGF *.

www.centr.org

www.icann.org
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Поздравне речи

Поштовани корисници српског интернет простора,

Након пет година од оснивања, РНИДС је као организација достигао своју 
праву зрелост. У 2011. смо обезбедили свој сопствени пословни простор, по 
други пут организовали Дан интернет домена Србије и реализовали друге 
промотивне и образовне догађаје, и постигли да ћирилички домен .СРБ 
буде видљив на Интернету.

Допунски циљеви организације су посвећени повећању интернет садржаја 
на српском и језицима националних мањина. У 2011. смо по други пут 
реализовали пројекат 4ПИ - Програм подршке пројектима популаризације 
Интернета и тиме помогли реализацију 26 домаћих пројеката.

Нови Закон о фондацијама је условио да у 2011. извршимо пререгистрацију 
у Фондацију, усвојимо нови Статут и донесемо друге акте битне за развој 
домаћег интернет простора. После истека пуног двогодишњег мандата, 
изабрани су нови органи РНИДС-а.

РНИДС је и активно учествовао у организацији три међународна интернет скупа одржана у Србији (EuroDIG 
2011, Међународна конференција администратора и регистара националних интернет домена највишег нивоа 
за централну и источну Европу и 24th CENTR Administrative workshop).

У 2012. нас очекује још много заједничког посла, са циљем да се становницима српског интернет простора 
омогући да остваре своје потенцијале користећи све предности које омогућавају дигиталне технологије.

Војислав Родић
председник Конференције суоснивача РНИДС-а

Поштовани,

Објављивањем свог првог издања Годишњег извештаја, РНИДС отвара нову 
фазу у отворености свог деловања и примењује најбољу праксу европских 
националних интернет регистара. То је уједно и само мали део напора 
Управног одбора да се пословање и управљање РНИДС-а доведе у склад са 
најбољом праксом корпоративног управљања.

Приоритет рада Управног одбора био је и увођење процедура у све видове 
пословања, повећање безбедности пословних информација, као и заштита 
приватности корисника. Покренута је и израда дугорочне стратегије 
РНИДС-а, тако да ће фокус рада Управног одбора убудуће бити преусмерен 
на стратешке  циљеве, а свакодневно пословање биће препуштено 
Канцеларији РНИДС-а.

Надамо се да ће прве позитивне ефекте ових напора започетих у 2011. 
убрзо осетити наши корисници, овлашћени регистри и локална интернет 
заједница у Србији.

Драгомир Васиљевић
председник Управног одбора РНИДС-а
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Најбитнији датуми историје РНИДС-а

15. јун 1989. 10. март 2008.
Регистрован први .YU домен Академске мреже Почетак рада .RS домена
Југославије

15. септембар 2008.
1995. Завршетак транзиције са .YU нa .RS
Академска мрежа на серверима ЕТФ-а и ФОН-а

3. октобар 2008.
1997. РНИДС постао пуноправни члан CENTR-а
Југословенски регистар интернет домена NIC.YU

30. септембар 2009.
2002. Први рок за гашење .YU домена
Покушаји формирања новог NIC-a при Савезном 
заводу за информатику 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

8. новембар 2010.
ICANN одобрио .СРБ као ћирилички домен

8. јул 2006.
Оснивачка скупштина РНИДС-а 23. децембар 2010.

Споразум о сарадњи са Министарством за 
18. децембар 2006. телекомуникације и иформационо друштво
17 оснивача потписало Уговор о оснивању Фонда 
РНИДС 10. март 2011.

Одржан ДИДС 2011 - Дан интернет домена Србије
5. фебруар 2007. Отворен Дом интернет домена Србије
Регистрација Фонда РНИДС

3. мај 2011.
17. фебруар 2007. Ћирилички домен .СРБ постао видљив на 
Прва седница Скупштине РНИДС-а Интернету

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

28. мај 2011.
РНИДС реорганизован као Фондација

1. јул 2011.
Конкурс за 4ПИ 2011 - Програм подршке 
пројектима популаризације Интернета

26. октобар 2011.
Одржан .RS ЕПП - едукативни промо party

29. октобар 2007.
Размена писама између РНИДС-а и ICANN-а 23. новембар 2011.

РНИДС био домаћин 24. CENTR административног 
27. децембар 2007. workshop-а
Прва конференција за новинаре РНИДС-а
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Национални домени

Република Србија има два равноправна национална интернет домена: .RS 
и .СРБ. Први домен је ccTLD *, а други је IDN ccTLD *.

ICANN је оба домена доделио на управљање РНИДС-у, уз подршку 
државних органа Републике Србије и домаће интернет заједнице. Послови 
регистрације домена за крајње кориснике (регистранте) обављају се преко 
овлашћених регистара *, а РНИДС је, као ccTLD национални регистар 
задужен за управљање Централним регистром, то јест централном базом 
података о називима интернет домена регистрованим у оквиру ccTLD.

Национални интернет домен је ознака територијалне припадности и као такав 
изузетно је битан за дефинисање интернет идентитета свих који живе и раде 
у Србији. Такође је и одредница присуства на неком тржишту, па корисник 
који региструје национални интернет домен, истовремено и географски 
одређује територију за коју је његов интернет сајт превасходно намењен. То је 
битно за интернет претраживаче, јер они воде рачуна о локалним садржајима 
и у приказу резултата претраге дају предност сајтовима на националном 
интернет домену када имају упит за садржаје из Србије.

Предност регистровања националних интернет домена је и у томе што је 
још увек слободан велики број потенцијално занимљивих појмова (имена, 
назива фирми или производа, географских и општих појмова... ), док су 
многи интересантни називи генеричких интернет домена (.COM, .ORG, 
.NET...) већ одавно заузети. Регистровањем назива националних интернет 
домена који садрже битне појмове који описују њихову делатност, фирме и 
појединци у потпуности штите своје брендове и идентитет на српском 
интернет простору.

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања!

* Погледајте страну "Речник појмова"
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WHOIS УПИТ:
www.rnids.rs/whois

Whois сервис

Whois сервис који нуди 
РНИДС омогућава преглед 
базе података о 
регистрованим називима 
домена у оквиру ccTLD 
регистра. Најчешће се 
користи за добијање 
информације да ли је 
назив .RS или .СРБ домена 
регистрован или не. 
Уколико је назив домена 
регистрован, Whois 
сервис омогућава приказ 
података о кориснику који 
је назив домена 
регистровао, као и о 
административном и 
техничком контакту, у 
складу са дефинисаним 
правилима о доступности 
података. За потребе 
овлашћених регистара, 
омогућен је и директан 
приступ Whois сервису 
преко посебног сервера.
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.RS домен

ICANN је 11. септембра 2007. донео одлуку којом РНИДС-у 
поверава управљање постојећим YU регистром и будућим 
регистром националних интернет домена Републике Србије, а .RS 
домен је постао видљив на Интернету 25. септембра 2007. Током 
2007. са црногорским регистром закључен је Споразум о 
транзицији назива домена и поддомена регистрованих испод .YU 
домена на .RS и .ME домене.

Регистрација .RS домена почела је 10. марта 2008. преко 27 
фирми које су тада биле овлашћене за послове регистрације .RS 
домена. Првог дана регистровано је 7.000 назива домена, а у 
следећих шест месеци, до 10. септембра, власници старих .YU 
домена имали су право првенства да региструју истоимени 
назива домена са наставком .RS. Старих назива .YU домена било 
је око 40.000, од чега је око половина било активно. РНИДС је, да 
би се олакшала транзиција, основао Комисију за транзицију која 
је решавала регистрацију домена у транзицији за случајеве када 
регистрант назива .YU домена није више активно правно лице. Од 
15. септембра 2008. сви називи домена из .YU регистра који нису 
прегистровани у .RS, пуштени су у слободну продају. Предност за 
пререгистрацију из .YU у .RS искоришћена је за 19.372 назива.
 
Називи .RS домена могу да садрже слова енглеског алфабета (a-z), бројеве (0-9), као и знак "-". Назив домена не 
сме да почиње или да се завршава са "-", нити да има две узастопне цртице. Назив интернет домена може да 
има најмање два знака, а максимално 63 знака.

Регистрација назива .RS домена је у току 2011. била могућа у оквиру седам адресних простора:

Спорови поводом регистрованих назива .RS домена решавају се пред Комисијом за решавање спорова 
поводом регистрације .RS домена при Привредној комори Србије.

Од октобра до децембра 2011. РНИДС је реализовао едукативно-промотивну кампању за .RS домен, усмерену 
првенствено ка предузетницима и малим бизнисима који желе да се представе на Интернету.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

.RS

.CO.RS

.ORG.RS

.EDU.RS

.IN.RS

.АC.RS

.GOV.RS

44.047

17.494

2.986

1.307

3.096

41

208

Адресни
простор Намена Број регистрованих

31. 12. 2011.
за све заинтересоване кориснике, без обзира да ли су
правна или физичка лица, домаћа или страна
за пословне кориснике, без обзира да ли су
домаћа или страна правна лица и предузетници
за пословне кориснике који су непрофитне организације,
без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
за пословне кориснике који су образовне установе и организације,
без обзира да ли су домаћа или страна правна лица

за физичка лица, без обзира да ли су домаћа или страна лица

(делегиран) намењен академској и научно-истраживачкој мрежи Србије

(делегиран) намењен државним органима Републике Србије
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Здраво, ја самЗдраво, ја сам
majstormile.rs

ДЕТАЉНИЈЕ:
www.majstormile.rs



Статистика .RS домена *
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* Ако није другачије означено, извор података је РНИДС

Б
р

о
ј р

ег
и

ст
р

о
ва

н
и

х 
н

аз
и

ва
 .R

S 
д

о
м

ен
а 

н
а 

кр
ај

у 
го

д
и

н
е

Б
р

о
ј к

о
р

и
сн

и
ка

 И
н

те
р

н
ет

а 
у 

С
р

б
и

ји

Упоредни раст броја .RS домена и броја корисника Интернета у Србији

Проценат фирми у Србији које имају веб сајт

Извор: Републички завод за статистику Извор: Овлашћени регистри .RS домена

Извор: Национални ccTLD регистри

Однос броја регистрованих националних интернет домена земаља у региону, 31. децембар 2011.

Однос .RS и глобалних домена у Србији

Напомене:
�За разлику од .RS и .ME 
домена, који постоје тек од 
2008. године, сви остали су 
почели са радом почетком 
деведесетих година.
�Домен .ME није могуће 
реално упоређивати са 
осталим националним 
ccTLD, јер због свог значења 
на енглеском језику има 
карактеристике gTLD.

За број корисника 
Интернетa извор је 
Републички завод за 
статистику, а обухваћени 
су корисници старости 
16-74 године који су 
користили Интернет у 
последња 3 месеца.
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Однос броја регистрованих назива .RS домена Однос доменских простора, 31. 12. 2011.

Број назива .RS домена по власнику, за фирме

Очигледно је да 
постоји велики 
потенцијал 
регистровања 
назива домена за 
потребе физичких 
лица, поготово што 
.IN.RS домен има 
веома повољну цену 
регистрације.

Мали број фирми у 
Србији је упознат са 
чињеницом да се 
регистрацијом више 
назива интернет 
домена квалитетније 
штите њихови 
брендови, односно 
називи њихових 
производа и услуга 
на тржишту.

Проценат обнове регистрације .RS домена

Проценат обнове регистрације интернет домена 
у Србији је у оквирима европског просека.

Број регистрованих назива .RS домена по овлашћеним регистрима
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овлашћени регистри .RS домена
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.СРБ домен

Ћирилички интернет домен .СРБ је нови, други национални домен Републике Србије. Део је породице домена 
са интернационализованим називима (Internationalized Domain Name - IDN), односно домена чији називи нису 
написани енглеским алфабетом. После припрема за увођење .СРБ домена које су започете у фебруару 2010. 
године, 8. новембра 2010. ICANN је прихватио .СРБ као ћирилички домен, а 3. маја 2011. домен .СРБ је постао 
видљив на Интернету. Нова званична интернет презентација РНИДС-а, пуштена у рад 11. маја 2011, уједно је 
постала и први домаћи сајт на новом националном ћириличком домену, на адреси рнидс.срб. Управни одбор 
РНИДС-а је 13. децембра 2011. донео Одлуку о почетку регистрације .СРБ домена, а као датум је одређен Дан 
Светог Саве, 27. јануар 2012. После руског .РФ, наш .СРБ је други ћирилички интернет домен на свету који је 
могуће регистровати.
 
Кључна предност .СРБ домена је то што је једини интернет домен на свету који омогућава да се адресе 
сајтова пишу онако како се и изговарају. Захваљујући особености српске ћирилице да једном гласу одговара 
једно слово, адресе са .СРБ доменом ће се, за разлику од мноштва домена на енглеском алфабету, 
недвосмислено изговарати управо онако како су и написане. Постојање .СРБ домена је и остварење уставног 
права грађана Србије да могу да користе званично писмо и за своје називе интернет домена. У време када се у 
развијеним земљама и право на Интернет сматра за основно људско право, када и највеће земље света брину о 
очувању националног идентитета кроз називе домена на свом писму, Србија је међу првима направила корак 
ка успостављању назива домена на званичном националном писму.

Називи .СРБ домена, поред 30 слова српске ћирилице (а-ш), могу да садржe и цифре (0-9) и цртицу (-). Не смеју 
да садрже цртицу на почетку или крају, као ни две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији. Назив .СРБ 
домена може да садржи највише 63 ASCII знака после ACE компатибилне конверзије.

Поддоменска структура у оквиру .СРБ домена истоветна је по намени постојећим поддоменима у оквиру .RS домена:
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ДЕТАЉНИЈЕ:
http://њњњ.срб

Линкуј као што говориш!

.СРБ домен

.пр.срб

.орг.срб

.обр.срб

.rs.од.срб

.упр.срб

.ак.срб

Образложење
привреда, предузеће, предузетник
организација
образовање
предлог од
управа
академска мрежа

.RS домен

.co.rs

.org.rs

.edu.rs

.in.rs

.gov.rs

.ac.rs
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Организација

Конференција суоснивача

Конференција суоснивача 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. До 28. маја 2011. када је РНИДС преименован у Фондацију, овај орган је носио 
назив Скупштина РНИДС-а.

Заседање Конференције суоснивача заказује и води председник или заменик председника Конференције. 
Редовно заседање Конференције одржава се два пута годишње. Конференција доноси Пословник о раду 
Конференције суоснивача којим се ближе уређује њен рад.

Тренутни председник Конференције суоснивача РНИДС-а Војислав Родић и његов заменик Слободан 
Марковић, изабрани су на седници Конференције суоснивача 24. септембра 2011. са мандатом од две године. 
Пре њих, на функцији су биле председница Скупштине РНИДС-а Снежана Божић и њена заменица Гордана 
Стевановић, изабранe на седници Скупштине 20. јуна 2009. са мандатом од две године.

Суоснивачи РНИДС-а, стање 31. децембар 2011. (редослед по датуму приступања и азбучном реду назива):

�"АгитПРОП", Београд �"Беогрид", Београд �"Mineco-Computers", Београд
�Београдска отворена школа, �"Key IT", Београд �Библиотека града Београда, 

Београд �Привредна комора Србије, Београд
�"BeotelNet-ISP", Београд Београд �"Политика", Београд
�Центар за развој Интернета, �Институт "Михајло Пупин", �"Микро књига", Београд

Београд Београд �"ASEE менаџмент консалтинг", 
�"Естех", Београд �"Quad", Београд Нови Сад
�Електротехнички факултет �"Југодата", Београд �"CRI Domains", Београд

Универзитета у Београду, �"Е-трговина", Нови Сад �"Burek.com", Београд
Београд �"Конект", Смедерево �"MadWeb", Панчево

�"ЕУнет", Београд �"Perke.net", Београд �"YUBC System", Београд
�"I Net", Београд �Фонд за развој осигурања, Нови �"Heisenbug", Београд 
�"Loopia", Ниш Сад �"Тачка зарез", Београд 
�"Орион телеком тим", Београд �"Панет", Панчево �"Рео" , Београд 
�"StanCo", Петровац �"Банкер", Ниш �"CIM група", Ниш
�"Gama Electronics", Београд �ЈУ "Југословенски преглед", �"Belit", Београд
�"Magic", Нови Сад Београд �"TeleGroup", Београд
�"Specihost Networks", Београд �Правни факултет Универзитета у �Удружење грађана "Озон", 
�"Телеком Србија", Београд Београду, Београд Београд
�"Absolut OK", Београд �"Coming - Computer Engineering", �Опште удружење предузетника 
�"Информатика", Београд Београд Града Лесковца, Лесковац
�"Верат", Београд �"Master Media Factory", Београд �НИП "BiF press", Београд
�"Mainstream", Београд �"Etarget", Београд �"Епилион", Београд
�"AVcom", Београд �Друштво за информатику Србије, 
�"Madnet", Панчево Београд
�"Нинет", Ниш �"Cisco Србија", Београд

Директор

Канцеларија

Управни
одбор

Конференција суоснивача

- Сектор регистрације домена и ИКТ сервиса
- Сектор општих послова
- Сектор маркетинга и комуникација

- председник
- заменик председника
- овлашћени представници

- председник
- заменик председника
- чланови

Овлашћени
регистри

ПРИСТУПАЊЕ:
www.rnids.rs/pristupanje
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Управни одбор

Управни одбор је највиши орган управљања Актуелни Управни одбор РНИДС-а изабран је на 
РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева седници Конференције суоснивача РНИДС-а 24. 
РНИДС-а утврђених Статутом Фондације и септембра 2011. са мандатом од две године, и чине га:
одлукама Конференције суоснивача РНИДС-а. Драгомир Васиљевић, председник УО

Зоран Бухавац, заменик председника УО
Управни одбор РНИДС-а има седам чланова, које Станиша Јосић
бира Конференција суоснивача. Чланови Управног Снежана Божић
одбора морају да поседују знања, способности, Наташа Радовић
стручност и искуство, моралне и етичке стандарде. Александар Павловић
Кандидат за члана Управног одбора може да буде Душан Стојичевић
свако пунолетно лице, држављанин Републике 
Србије, које испуњава наведене услове и поседује Претходни Управни одбор РНИДС-а изабран на 
спремност да допринесе реализацији циљева седници Скупштине РНИДС-а 5. септембра 2009. са 
РНИДС-а. Мандат члана Управног одбора траје две мандатом од две године, чинили су: Зоран Бухавац 
године и може да буде изабран не више од два (председник), Јелена Опачић (заменица председника), 
пута заредом. Ненад Орлић, Бранислав Добросављевић, Бошко 

Радивојевић, Наташа Радовић и Владимир Алексић.

�

�

�

�

�

�

�

Директор
Директор је извршни орган РНИДС-а, кога именује Управни одбор, између више кандидата, по спроведеном 
јавном конкурсу. Директор је запослен у РНИДС-у са пуним радним временом. Мандат директора је четири 
године. Директор за свој рад одговара Управном одбору, којем свака три месеца подноси Извештај о раду, 
укључујући и Финансијски извештај.

До 30. новембра 2011. директор РНИДС-а био је Ненад Маринковић. Од 6. децембра 2011. вршилац дужности 
директора РНИДС-а је Бранислав Анђелић.

Канцеларија
Канцеларија РНИДС-а обавља свакодневне административно-техничке послове за потребе свих органа РНИДС-а:

Мирјана Тасић, саветник директора
Горан Миланковић, менаџер маркетинга и комуникација (до марта 2011)
Предраг Милићевић, менаџер комуникација (од новембра 2011)
Илија Вујновић, менаџер финансијa
Дејан Ђукић, менаџер правних послова
Томислав Цигановић, менаџер ИТ сервиса
Зоран Вигњевић, техничка подршка
Јована Цветковић, менаџер Канцеларије

�

�

�

�

�

�

�

�
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Овлашћени регистри

Овлашћени регистар (ОР) је правно лице или предузетник са 
седиштем у Србији који поседује овлашћење РНИДС-а за 
обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена за 
крајње кориснике.

Овлашћени регистри су привредни субјекти из области ИТ, 
који испуњавају техничке услове РНИДС-а и имају потписан 
уговор са РНИДС-ом

Послови регистрације домена подразумевају:
 регистрацију назива домена
 промену података о регистрацији назива домена
 продужење регистрације назива домена
 пренос назива домена између овлашћених регистара
 пренос регистрације назива домена на другог регистранта
 активирање заштите података о контакту за назив домена
 престанак (брисање) назива домена

РНИДС овлашћеним регистрима пружа техничку, едукативну и 
маркетиншку подршку, кроз сталне програме обуке и редовне 
промотивне активности. Већина овлашћених регистара су 
истовремено и чланови Конференције суоснивача РНИДС-а.

Списак овлашћених регистара широм Србије (крај 2011):

�

�

�

�

�

�

�

�Absolut OK (Београд) - www.absolutok.rs �Mobius (Бачки Петровац) - www.webcentar.rs
�Актон (Београд) - www.akton.rs �NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs
�AVcom (Београд) - www.bvcom.net �NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs
�Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs �Орион телеком (Београд) - www.oriontelekom.rs
�Beocity (Београд) - www.beocity.rs �Панет (Панчево) - www.panet.rs
�БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs �Плус хостинг (Нови Сад) - www.plushosting.rs
�BeoTelNet-ISP (Београд) - www.beotel.rs �СББ (Београд) - http://hosting.sbb.rs
�БГ светионик (Београд) - www.bgsvetionik.rs �Синет (Београд) - www.sinet.rs
�Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs �StanCo (Петровац) - www.istanco.rs
�ВТком (Нови Сад) - www.panline.rs �Телеком Србија (Београд) - www.telekom.rs
�Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs �TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs
�Dream Technologies Group (Београд) - www.dtg.rs �HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs
�ЕУнет (Београд) - www.eunet.rs �Cloud Telecommunications (Београд) -
�Exe Net Advertising (Ниш) - www.exehosting.rs www.cloudserbia.com
�Информатика (Београд) - www.infosky.rs �Complus Visual Communication (Београд) - 
�ЈП ПТТ "Србија" (Београд) - www.ptt.rs www.complus.rs
�Loopia (Ниш) - www.loopia.rs �Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs
�Madnet (Панчево) - www.madnet.rs �CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs
�Medianis (Ниш) - www.medianis.rs

АКТУЕЛНИ СПИСАК:
www.rnids.rs/registri
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Активности сектора у 2011.

1. Сектор регистрације домена и ИКТ сервиса

Најбитнији део РНИДС-а, одговоран за оптимално функционисање централног регистра националних интернет 
домена је Сектор регистрације домена и ИКТ сервиса.

У току 2011. креирана је нова верзија (в1.4) апликације и веб сервиса за регистрацију домена RsReg. Нова 
верзија садржи следеће измене: шифарник држава, ЈМБГ је обавезан податак за физичка лица, IP адреса DNS 
сервера није обавезан податак, Извештај о трансакцијама за текући месец и Извештај о тренутном броју 
регистрованих назива домена. На захтев овлашчених регистара додата је и могућност да се ЈМБГ за постојеће 
регистранте и административне контакте уноси и преко јавног веб сервиса. Завршено је и тестирање верзије 1.5 
софтвера за регистрацију назива домена која садржи опције за рад са ћириличким називима домена.

Имплементирана је нова верзија WHOIS софтвера која омогућава и упите за ћириличке називе домена и 
дефинисане су DNS зоне за све ћириличке називе домена на DNS серверима РНИДС-a. Обављена је и 
имплементација резервног линка РНИДС-а између локација AbsolutOK и Електротехнички факултет.

Набављен је, инсталиран и прилагођен пословним процесима РНИДС-а тикетинг софтвер за help desk 
компаније Algoteh. Потписан је уговор са Поштом Србије о набавци квалификованих електронских сертификата, 
као и серверских сертификата за потребе РНИДС-а. Урађена је ревизија безбедности информационог система 
РНИДС-а. Пуштен је у рад сервис за аутоматску евиденцију авансних уплата за регистрацију назива домена, тако 
да средства одмах постају расположива овлашћеним регистрима. Одржан је и низ техничких и едукативних 
састанака са предствавницима овлашћених регистара.

РНИДС је у периоду јул-новембар 2011. ангажовао две независне екипе (Сигнет и ЕТФ) за тестирање различитих 
аспеката коришћења .СРБ домена у свакодневној употреби, као што су:

Употреба назива .СРБ домена на постојећим интернет презентацијама
Подешавање веб платформи за рад са називима .СРБ домена
Подешавање DNS сервера
Приступ .СРБ презентацијама из различитих интернет прегледача и са различитих рачунарских платформи
Приступ .СРБ презентацијама са мобилних уређаја
Подешавање и употреба адреса е-поште на различитим серверским платформама и клијентским 
платформама

За неке од уочених проблема у примени .СРБ домена, то јест IDN-a, већ су покренути процеси њиховог 
превазилажења на глобалном нивоу. У међувремену је прихваћен и реализован захтев РНИДС-а да интернет 
читач Firefox омогући исправан приказ ћириличких .СРБ назива домена.

Расположивост сервиса током 2011.

�

�

�

�

�

�
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Расположивост
100%
99,82%
100%
100%

Назив сервиса
DNS сервис
Регистрациjа, продужење и брисање назива домена
WHOIS сервис
Евиденциjа уплата и рачуна
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2. Сектор општих послова

Пререгистрација РНИДС-а у Фондацију, као и увођење новог .СРБ домена, 
изискивало је мноштво активности у правној области.

Усклађивање правне форме РНИДС-а са новом законском регулативом

Статут РНИДС-а усклађен са Законом о задужбинама и фондацијама усвојен 
је 28. маја 2011. уз постигнут компромис између обавезујућих законских 
решења и жеље чланова, сада суоснивача, да се не одступа од суштинског 
концепта организационе структуре РНИДС-а. Иако се по природи ствари 
РНИДС концепцијски више уклапа у Закон о удружењима, проблем правног 
следбеништва и немогућност промене правне форме из фондације у 
удружење уз задржавање правног континуитета, у самом старту је 
искључило из разматрања ову врсту промене. Поред Статута, донет је и 
нови и Пословник о раду Конференције суоснивача који је усклађен са 
Статутом.

Успостављање и примена процедуре за утврђивање повреда аката о 
регистрацији националних домена

Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби 
аката о регистрацији националних домена и раду овлашћених регистара 
донео је Управни одбор на седници од 30. марта 2011. Првостепена 
Комисија формирана према овом Правилнику радила је у саставу Зоран 
Вигњевић (председник), Денис Бећирић и Дејан Ђукић. Као најобимнији 
задатак, Комисија је поступала по одлуци Управног одбора у вези 
регистрације назива домена у погрешно регистрованом поддоменском 
простору. Од првобитних 186 назива домена, преостало је 57 назива 
домена регистрованих у супротнoсти са поддоменском структуром из 
Општих услова о регистрацији .rs домена. Активностима Канцеларије и 
овлашћених регистра број ових назива домена је знатно смањен, а сходно 
мишљењу Комисије, регистрантима који су се оглушили неће бити 
дозвољено да продуже регистрацију уколико не ускладе податке са 
важећим актима о регистрацији. Донета је и Одлука о уређивању погрешно 
регистрованих домена у оквиру одређеног поддоменског простора. 
Регистранти погрешно регистрованих назива домена су обавештени о 
потреби да изврше усклађивање са Општим условима о регистрацији .rs 
домена у року од 90 дана.

Израда финалних нацрта аката који регулишу регистрацију .СРБ домена

Општи услови регистрације ћириличког интернационализованог интернет 
домена највишег нивоа .срб и Правилник о почетку рада .срб TLD регистра 
усвојени су на седници Скупштине РНИДС-а 28. маја 2011. Остали општи 
акти о регистрацији и у вези регистрације националних домена су 
усклађени и прилагођени са актима о регистрацији .СРБ домена, а 
Конференција суоснивача их је усвојила на седници од 24. децембра 2011.

ПРИВРЕДНА КОМОРА:
www.pks.rs

Комисија за 
решавање спорова 
поводом 
регистрације домена

Нови Правилник о 
поступку за решавање 
спорова у вези 
регистрације .rs домена 
изместио је поступак у 
Привредну комору 
Србије, као институцију са 
вишедеценијским 
искуством у 
алтернативном решавању 
спорова и оставио је 
незадовољној страни 
право да у судском 
поступку покрене спор о 
истом питању које је било 
предмет спора пред 
Комисијом.

Чланови Комисије:
�Душан Поповић, 
председник Комисије
�Марко Јовановић, 
потпредседник Комисије
�Владимир Ђелић, 
секретар Комисије



3. Сектор маркетинга и комуникација

Током 2011. маркетиншке и PR активности, поред повећања броја 
регистрованих назива .rs домена, биле су усмерене и на постизање боље 
препознатљивости самог РНИДС-а од стране потенцијалних корисника и 
шире и стручне јавности, организацију догађаја у Дому интернет домена 
Србије и конференције ДИДС 2011, као и спровођење Конкурса за 4ПИ.

Интернет презентација РНИДС-а
Нови сајт пуштен је у рад 11. маја, а поред старе адресе www.rnids.rs, 
доступан је и на адреси рнидс.срб, а садржај сајта је на ћирилици, 
латиници и на енглеском језику.

Kампањa за .RS интернет домен
Главна активност током 2011. била је едукативно-промотивна кампања за 
.RS интернет домен усмерена према предузетницима и власницима малих 
породичних бизниса који желе да се представе на Интернету. На адресама 
www.majstormile.rs и www.cicafrizerka.rs креиране су наменске интернет 
презентације са најбитнијим информацијама и корисним садржајем 
намењеним циљним групама. Организован је и ".RS ЕПП - едукативни 
промо party", са корисним презентацијама на теме значаја назива интернет 
домена у брендирању производа и услуга и утицају Интернета на 
пословање. Крајем 2011. почеле су и припреме за промотивну кампању 
посвећену увођењу .СРБ домена.

РНИДС вести
Током 2011. изашло је шест бројева интерног информатора "РНИДС вести", 
од којих је пет редовних кварталних издања и ванредни број посвећен 
Дану интернет домена Србије.

Проспекти
Припремљена је и одштампана серија од шест информативно-едукативних 
проспеката из области рада РНИДС-а: "Општи проспект РНИДС-а", "Шта све 
треба да знате о свом .RS интернет домену?", "Како да постанете 
овлашћени регистар?", "Ко управља Интернетом у свету и у Србији?", "Ко и како управља радом РНИДС-а?" и 
"Зашто и како да постанете суоснивач РНИДС-а?".

Пораст броја регистрованих назива домена у 2011.
Током 2011. број регистрованих назива домена се повећао за 5772, односно 9,1%. Пословна година је била врло 
тешка за српску привреду (хиљаде угашених фирми), што се рефлектовало и на успорен раст броја назива 
домена. Тенденција пада њиховог броја, која се уобичајено јавља сваке године у септембру, заустављена је 
лансирањем едукативно-промотивне кампање за .RS домен. Кампања је допринела порасту броја 
регистрованих назива домена, а тај позитивни тренд се наставио до краја 2011.

14

Број регистрованих назива .RS домена на крају сваког месеца у 2011.

Период
кампање за
промоцију
.RS домена 
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ДИДС 2011.
Дан интернет домена Србије

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

ДИДС 2011. је окупио преко 300 интернет професионалаца, студената, блогера, предузетника, новинара... Ово 
је био други ДИДС по реду, којим је обележена трећа годишњица од почетка регистрације .RS домена, а одржан 
је 10. марта 2011. у Привредној комори Србије. РНИДС је омогућио да Конференција буде отворена и бесплатна 
за све посетиоце које занима развој домаћег Интернета. Своја искуства посетиоцима Конференције 
представило је преко 20 говорника из земље и света, током програма који се састојао од три блока.

Први блок ДИДС-а 2011. био је посвећен плановима и активностима 
РНИДС-а и искуствима европских регистара. Две су теме посебно привукле 
пажњу публике - увођење ћириличког интернет домена Србије .срб, о чему 
је говорио Војислав Родић (Inet) и "Време је за IPv6", тема о којој је 
надахнуто, стручно и духовито, излагао Берислав Тодоровић (KPN 
International). Интересантне презентације о развоју и трендовима у 
пословању са доменима имали су и Вим Дегeзелe (CENTR), Леонид Тодоров 
(ccTLD.ru) и Моника Пинк-Ранк (nic.at), као и Ненад Маринковић (РНИДС).

У другом блоку одржана је панел дискусија са темом: Ко управља 
Интернетом (регулатива, безбедност, приватност)? Веома бројни учесници - 
од правника и инжењера до судија и истраживача, дискутовали су о утицају 
државе, компанија и корисника на управљање Интернетом, као и о 
законској регулативи његовог коришћења. Овај блок je модерирао 
Владимир Радуновић (DiploFoundation).

Трећи блок Конференције била је панел дискусија са темом: Успешни .rs 
интернет пројекти. Говорили су активни учесници интернет сцене у Србији 
и представили занимљиве и актуелне пројекте на .rs домену, као и 
трендове развоја Интернета у нашој земљи. Модератори панела били су 
Тамара Вученовић и Иван Ћосић.

ДЕТАЉНИЈЕ:
www.dids.rs/2011

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
ДИДС 2011:
�Ненад Маринковић
�Снежана Божић
�Драгана Пешић - Левић
�Томислав Цигановић
�Немања Станчић
�Јована Цветковић

ПРОГРАМСКИ ОДБОР 
ДИДС 2011:
�Јелена Опачић
�Тамара Вученовић
�Владимир Радуновић
�Иван Ћосић
�Слободан Марковић
�Мирјана Тасић
�Дејан Ђукић
�Наташа Радовић



4ПИ 2011.
Програм подршке пројектима популаризације Интернета за 2011.

Почев од 2010. године, РНИДС додељује бесповратна средства за пројекте који су у складу са општим 
циљевима и делатностима Фондације. Програм подршке пројектима популаризације Интернета (4ПИ) има као 
циљеве промовисање употребе Интернета као јавног добра, доступног и потребног свим грађанима Србије и 
повећање обима корисног интернет садржаја на српском језику и језицима националних мањина. За 
коришћење бесповратних средстава из 4ПИ могу да конкуришу сва правна лица или предузетници са седиштем 
на територији Републике Србије и сва физичка лица са пребивалиштем на територији Републике Србије, која 
испуњавају прописане опште и посебне услове.

Предложени пројекти морали су да буду у складу са општим циљевима и делатностима РНИДС-а и 
"Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији" и да бесповратна средства буду 
намењена за неку од следећих активности:

Креирање друштвено корисних садржаја на Интернету намењених грађанима Србије
Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном 

животу и раду
Развој наменских интернет сервиса за привреду и грађане Србије
Развој е-Управе, е-Пословања и е-Учења
Унапређивање примене Интернета у истраживању и образовању, посебно у перманентном образовању
Унапређивање доступности Интернета за све грађане Србије, нарочито оне са нижим степеном образовања, 

слабијим социјалним статусом и умањеним психо-физичким способностима

За 4ПИ 2011. укупна расположива средства износила су 6.000.000 динара. Износ одобрених средстава по 
подржаном пројекту није могао да буде мањи од 100.000 динара, нити већи од 1.000.000 динара. У Дому 
интернет домена Србије, 3. октобра 2011. промовисано је 26 пројеката који су добили финансијску подршку 
РНИДС-а на Конкурсу за 4ПИ 2011. Комисија РНИДС-а је од 191 пријављеног пројекта, одлучила да средства 
додели пројектима међу којима највећи број чине интернет сајтови и портали за образовне, научне и друге 
потребе, а заступљени су и едукативни и издавачки пројекти у "реалном 
свету" везани за област Интернета.

Подржани пројекти у 2011. били су: Српски сервиси на Интернету, Мингл 
каријерни профили, Кад порастем бићу, Сајт за дан, Б-линк 2011, 
Информационо контролисано друштво, E-писмен, Побољшање доступности 
интернет технологије и унапређење примене ИКТ у научним 
истраживањима, Забавна интернет учионица, Математика за Србију, 
СРБ.ИН у библиотеци, Интернет зона, ЧитајМи.рс, conQUIZtador, Open Wiki 
GLAM of Serbia, Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски 
репозиторијуми и учење на даљину, Портал правописа и хифенације 
српског језика, Интернет за свакога, Квизко, BesplatnaPravnaPomoc.rs, 
Организовање индивидуалне технолошке платформе, Морфолошки 
речник српског језика, Мрежа мога града, Школска библиотека и Интернет, 
СОинфо сервисни центар, Интернет портал "Наука".

�

�

�

�

�

�
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Чланови Комисије 
РНИДС-а били су:
�Петар Кочовић, 

председник
�Зоран Станојевић
�Александар Бијелић
�Снежана Божић
�Наташа Радовић
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Дом ИДС
Дом интернет домена Србије

Дом интернет домена Србије (Дом ИДС) је вишенаменски простор у улици 
Жоржа Клемансоа 18а/I, у коме је седиште органа РНИДС-а (Конференција 
суоснивача, Управни одбор и директор) и Канцеларије РНИДС-а. Свечано је 
отворен 10. марта 2011. поводом одржавања конференције ДИДС 2011. 
Простор је у власништву РНИДС-а и представља начин безбедног пласмана 
финансијских средстава и гаранцију стабилног обављања делатности за 
минимум 10 година. Поред пословног простора за обављање основних 
делатности РНИДС-а, Дом интернет домена Србије поседује и салу за 
заседања органа РНИДС-а и друге скупове, пре свега намењене за добробит 
локалне интернет заједнице.

2Првобитна Конференцијска сала била је површине 80 m  и опремљена 
савременим аудио, видео, светлосним и вентилационим системима. 
Модуларни систем столова и столица омогућавао је одржавање скупова од 
десетак до стотинак посетилаца. Сала је имала техничке услове за следеће 
активности: конференције, саветовања, панел дискусије, округли столови, 
трибине, предавања, семинари, радионице, обуке, презентације, 
промоције, видео пројекције и изложбене поставке.

Дом ИДС је био отворен за све чланове локалне интернет заједнице који 
имају добре идеје за организовање активности које помажу и промовишу 
остваривање циљева РНИДС-а. Постао је МЕСТО ДОБРИХ ИДЕЈА, простор у 
коме су се окупљали, дискутовали, подучавали и упознавали чланови 
локалне интернет заједнице. Одржавани су интерни скупови за суосниваче и  
органе РНИДС-а, овлашћене регистре, за радне групе, сараднике и партнере 
РНИДС-а, као и јавни скупови за стручну и најширу публику и медије.

У Дому ИДС одржана је и прослава 5. годишњице оснивања РНИДС-а (08. 
07. 2011) и три седнице Конференције суоснивача РНИДС-а. Од екстерних 
догађаја, одржани су, између осталих, округли сто "Чији је мој интернет 
домен?" (14. 06. 2011) и панел дискусија "Сигурност, приватност и 
отвореност на Интернету" (26. 09. 2011), представљени су пројекти 
подржани у оквиру 4ПИ (29. 09. 2011), одржан је .RS ЕПП - едукативни 
промо party (26. 10. 2011) и 24th CENTR Administrative workshop (23. 11. 
2011), представљен је 4ПИ пројекат "Креирање интернет курсева 
намењених перманентном учењу на даљину" (01. 12. и 26. 12. 2011), додела 
рачунара школама у оквиру програма UNICEF-a "Школа без насиља" (14. 12. 
2011), као и презентација пројекта www.tetka.rs (21. 12. 2011). 

Програмски тим за 
организацију скупова у 
Дому интернет домена 
Србије имао је као задатак 
избор тема за стручне 
скупове, као и 
организацију догађаја 
сходно утврђеном плану 
за 2011. Скупови је 
требало да покрију све 
области деловања РНИДС-
а и да прошире сарадњу 
са другим организацијама 
и појединцима чије 
деловање се допуњава са 
активностима РНИДС-а.

Чланови Програмског 
тима били су:
�Лазар Бошковић, 

координатор 
програма

�Слободан Марковић, 
модератор програма

�Бошко Радивојевић
�Томислав Цигановић
�Дејан Ђукић

Место добрих идеја



Резултати пословања

Купци
У 2011. је примљено 82.923.329 динара на конто аванса за домене, од чега на 10 највећих купаца отпада 84,4% 
(Loopia, ЕУнет, Орион телеком, CRI Domains, Верат, BeoTelNet-ISP, Телеком Србија, Ninet Company, StanCo, Absolut OK).

Добављачи и спољни сарадници
У 2011. РНИДС је сарађивао са укупно 200 добављача, којима је исплаћено 39.735.478 динара. По уговорима о 
делу и ауторским уговорима (без накнаде за рад у Управном одбору) исплаћено је 5.358.644 динара, од тога у 
категориjи 5 финансиjског плана за 2011. за потребе маркетинга 1.164.161 динара, а у категориjи 2 "Трошкови 
функциjа РНИДС-а" 4.194.483 динара.

Службена путовања
У току 2011. на службена путовања у иностранство потрошено је 4.744.646 динара што је за око 25% мање од 
планираног. У Европу је путовало 27 особа на 13 дестинација, а даље (Сингапур, САД, Канада) 9 особа. 
Трошкове пута за по једног путника за Сингапур и САД сносио је ICANN. На путовања у земљи је утрошено 
471.907 динара, од чега је 330.120 динара, или oкo 70%, била накнада члановима / суоснивачима за долазак на 
седнице Скупштине / Конференциjе суоснивача.

Стање ликвидности и солвентности
У току целе 2011. стање ликвидности и солвентности је било изузетно добро, и у апсолутним мерилима и у 
поређењу са претходном годином. Ликвидност I степена је порасла са 0,03 у 2010. на 0,13 у 2011. години, II 
степена са 0,73 на 0,84, а III степена са 0,74 на 0,89, док је рацио краткорочне задужености пао са 43% на 41%.

Структура нето обртног фонда:

Биланс успеха
Пословање у 2011. је карактерисано повећањем прихода од продаје, смањењем пословних расхода и падом 
нето резултата у односу на претходне године (у хиљадама динара):
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Позиција 2009. 2010. 2011.
Пословни приходи 55.863 60.036 68.729
Директни расходи 460 458 862
Бруто резултат 55.403 59.578 67.867
Трошкови зарада 19.091 27.252 33.268
Остали пословни расходи 10.134 23.315 18.859
Пословни резултат пре амортизације (EBIТDA) 26.178 9.011 15.740
Амортизација 1.720 2.419 6.186
Пословни резултат (EBIТ) 24.458 6.592 9.554
Финансијски резултат 7.380 6.060 1.084
Остали резултат -441 -147 -582
Резултат пре опорезивања (ЕВТ) 31.397 12.505 10.056
Порез на добит 3.148 1.384 1.131
Нето резултат (ЕАТ) 28.249 11.121 8.925

у 
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Побољшање пословног резултата треба посматрати кроз чињеницу да ни један од кључних задатака зацртаних 
у „правцима развоја“ и финансијском плану није остварен (нови софтвер за регистрацију домена, IPv6, DNSSEC, 
систем за управљање документима...), а да је план за маркетинг испуњен са свега око 50%, па је добар 
пословни резултат пре свега резултат неиспуњавања задатака и нетрошења планираних средстава.

Нагомилавање готовине је, истина, довело до повећања показатеља ликвидности и солвентности, али је оно 
негативно утицало на главне показатеље пословне активности, што је приказано у доњој табели.

Рачунарски часопис "PC Press" је и за 2011. објавио листу 50 
најбољих домаћих интернет сајтова, подељених у 10 категорија, 
а у свакој од њих уредници часописа су изабрали победника. 

Поводом 15. годишњице награде Top 50 YU/RS Web, редакција 
часописа "PC Press" одлучила је да додели посебно признање 
РНИДС-у за успешно увођење, развој и промоцију националних 
интернет домена.

Показатељи пословних активности 2010. 2011.
Стопа приноса на сопствена средства (РОЕ) = стопа приноса на

22,62% 15,08%
пословна средства (РОА) x мултипликатор сопствених средстава
Стопа приноса на пословна средства (РОА) = стопа нето добитка

12,48% 8,76%
x  коефициент обрта укупне имовине

Стопа нето добитка = нето резултат (ЕАТ) / пословни приходи 18,52% 12,99%

Коефициjент обрта фиксне имовине = пословни приходи /
1,72 1,02

просечна стална имовина
Коефициjент обрта сопственог капитала = пословни приходи /

1,22 1,16
просечан сопствени капитал
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Посебно признање

TOP 50 YU/RS WEB
www.pcpress.rs/top50



Управљање Интернетом у Србији

Управљање Интернетом представља развој и примену од стране влада, приватног сектора и цивилног друштва, 
у њиховим специфичним улогама, заједничких принципа, норми, правила, поступака при доношењу одлука и 
програма који обликују еволуцију и коришћење Интернета. 

Глобално гледано, главни актери управљања Интернетом у свету су:
�Међународне организације - развој техничких стандарда и политике у вези с Интернетом
�Међувладине организације - координација питања државне политике у вези с Интернетом
�Државе (владе) - питања јавне политике у вези с Интернетом
�Приватни сектор (компаније) - развој Интернета у техничкој и економској области
�Цивилно друштво (НВО) - заступање интереса свих припадника интернет заједнице

А главни актери управљања Интернетом у Србији су:

Управа за дигиталну агенду
www.digitalnaagenda.gov.rs
Управа за дигиталну агенду је орган државне управе у саставу Министарства културе, информисања и 
информационог друштва, који спроводи стратегију у области информационог друштва и електронских 
комуникација и брине о развоју и функционисању информационо-комуникационе инфраструктуре у Србији.

Републичка агенција за електронске комуникације
РАТЕЛ - www.ratel.rs
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 и услуга преноса говора путем Интернета.

Регистар националног интернет домена Србије
РНИДС - www.rnids.rs
РНИДС организује управљање Централним регистром националних интернет домена.

Овлашћени регистри
ОР - www.rnids.rs/registri
Овлашћени регистар је правно лице или предузетник са седиштем у Србији који поседује овлашћење РНИДС-а 
за обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена.

Регистри делегираних поддомена
� Управа за заједничке послове републичких органа, УЗЗПРО - www.uzzpro.gov.rs
� Академска мрежа Србије, АМРЕС - www.amres.ac.rs
Управљање адресним просторима .AC.RS и .АК.СРБ дато је Академској мрежи Србије, а .GOV.RS и .УПР.СРБ 
препуштени су Управи за заједничке послове републичких органа.

Комисија за решавање спорова поводом регистрације домена
Спорови поводом регистрованих назива .RS и .СРБ домена решавају се пред Комисијом при Привредној комори 
Србије.

Даваоци интернет услуга
Internet Service Providers (ISP)
ISP повезују крајње кориснике на Интернет и омогућавају им и друге интернет услуге (хостинг, мрежни 
инжењеринг, VoIP...).
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Речник појмова

DNS (Domain Name System) - Систем назива интернет домена је базни интернет сервис, који омогућава 
превођење назива интернет домена у IP бројеве и обрнуто.

Интернет домен је скуп уређаја или интернет сервиса повезаних на Интернет, који чине  јединствену 
административно-техничку целину. Одређује их јединствена интернет адреса, дефинисана IP бројем.

IP број је нумерички идентификатор, дефинисан у склопу IP протокола, који на једнозначан начин омогућава 
адресирање уређаја повезаних на Интернет.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - Интернет корпорација за додељене називе и 
бројеве је водећа међународна институција управљања Интернетом и одговоран је за руковођење глобалном 
структуром Интернета, која се састоји од IP адреса, назива домена (gTLD и ccTLD) и главних DNS сервера.

Локалну интернет заједницу чине сва правна и физичка лица која послују у области Интернета или користе 
интернет услуге на подручју Републике Србије.

Назив интернет домена је текстуална ознака која идентификује домен и састоји се из низа алфанумеричких 
сегмената, раздвојених тачкама, сагласних интернет стандардима. Сегмент може да садржи цифре (0-9), слова 
енглеског алфабета (а-z) и цртицу (-), а дужина сегмента не сме бити краћа од два, нити дужа од 63 знака. 
Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку или крају, као ни две узастопне цртице на трећој и четвртој 
позицији.

RIPE (Réseaux IP Européens) - Европска IP мрежа је један од пет светских регионалних интернет регистара, 
надлежан за територију Европе, Блиског Истока и Централне Азије. Чланови организације су локални интернет 
регистри којима RIPE додељује IP адресе.

CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) - Савет европских националних TLD регистара је 
асоцијација националних ccTLD регистара из Европе, али и неколико ваневропских земаља (Канада, Нови 
Зеланд, Јапан и Иран).

WIPO (World Intellectual Property Organization) - Светска организација за интелектуалну својину је 
специјализована агенција УН која промовише заштиту интелектуалног власништва, развија међународне 
стандарде и администрира уговоре.

IDN (Internationalized Domain Name) - Интернационализовани називи домена, односно домени чији називи нису 
написани енглеским алфабетом (као што је наш .СРБ домен).

IGF (Internet Governance Forum) - Форум о управљању Интернетом је главно глобално тело за бављење 
питањима јавне политике Интернета, које сазива генерални секретар УН.

ccTLD (country code Top-Level Domain) - Назив националног интернет домена највишег нивоа, везан за 
међународну двословну ознаку државе (као што је наш .RS домен).



Контакт

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147

Интернет адресе:
www.rnids.rs
http://рнидс.срб

Друштвене мреже:
www.twitter.com/RNIDS
www.facebook.com/RNIDS

GPS локација:
оГеографска ширина 44  49' 20"
оГеографска дужина 20  28' 12"

Радно време:
09.00-17.00, радним данима 

Телефони:
+381 (0)11 7281-281 

Факс:
+381 (0)11 7281-282

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

      predsednikkonferencije@rnids.rs
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Импресум

Концепт и текст:РНИДС - Годишњи извештај 2011.
Лазар Бошковић

Издавач:
Статистика:Регистар националног интернет домена Србије, 
Милован МатијевићБеоград 

Дизајн и припрема:За издавача:
АгитПРОП, БеоградБранислав Анђелић, в.д. директора 

Фотографије:Уређивачки тим:
Архива РНИДС-аПредраг Милићевић
Игор СрдановићАлександар Костадиновић
Сток фотографије Fotolia и iStockДејан Ђукић

Илија Војновић
Београд, јун 2012.Мирјана Тасић
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