
Која је процедура приступања РНИДС-у? Контакт

Уколико као будући суоснивач РНИДС-а прихватате одредбе 
Статута РНИДС-а, крените у процедуру приступања, која 
садржи следеће кораке:

1. Попуњавање Приступнице (коју можете да преузмете на 
сајту РНИДС-а), која се потом шаље у електронском облику 
на e-mail kancelarija@rnids.rs, а потписана и оверена на 
адресу Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд.

Суоснивач РНИДС-а обавезан је да именује овлашћеног 
представника који ће у његово име учествовати у раду 
Конференције суоснивача. Битно је да то буде особа 
која има довољно времена и интересовања за 
комуникацију и учешће у активностима РНИДС-а.

2. Уплата уписнине и годишње накнаде, која износи 12.000 
дин, на текући рачун РНИДС-а број 165-10529-80.

Годишња накнада се уплаћује за најмање једну, а 
највише 10 година унапред. 

3. Одлука Управног одбора РНИДС-а о приступању новог 
суоснивача РНИДС-а.

4. Потписивање Уговора о приступању (који можете да 
преузмете на сајту РНИДС-а), са директором РНИДС-а

5. Овера Уговора пред надлежним органом за овере.

6. Упис новог суоснивача у Регистар задужбина и 
фондација, код Агенције за привредне регистре (ово обавља 
Канцеларија РНИДС-а).

Уколико се годишња 
накнада уплати пре датума истека, нови период почиње 
да тече кад претходни истекне, не од дана уплате.

ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТЕ:
www.rnids.rs/pristupanje

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I
11000 Београд, Србија
ПАК 101147

Интернет адресе:
rnids.rs dids.rs 4pi.rs
рнидс.срб дидс.срб 4пи.срб

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

Радно време: 09.00-17.00, радним данима 

Телефон: +381 (0)11 7281-281

E-mail:
Општи контакт - kancelarija@rnids.rs
Подршка за интернет домене - rs@rnids.rs
Контакт са медијима - mediji@rnids.rs

БУЛЕВАР ДЕСПОТА           СТЕФАНА
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Зашто да постанете суоснивач РНИДС-а?

РНИДС је отворена организација, чији се број суоснивача 
континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је и 
укључивање најшире друштвене заједнице у рад РНИДС-а. 
Зато позивамо све професионалце из домаће интернет 
заједнице, које занима рад за добробит домаћег интернет 
простора, да постану суоснивачи РНИДС-а.

Шта је РНИДС?

Регистар националног интернет домена Србије (скраћено: 
РНИДС) је стручна, невладина и непрофитна Фондација 
образована ради управљања националним интернет 
доменима .RS и .СРБ, тако да се остварује општи интерес свих 
грађана Србије, уз поштовање принципа квалитета, 
ефикасности, независности и транспарентности.

Основан је 8. јула 2006. Органи РНИДС-а су: Конференција 
суоснивача, Управни одбор и директор.

Поред основног циља (управљање националним интернет 
доменима), додатни циљеви РНИДС-а су и:

1) Повећање броја чланова РНИДС-а и укључивање 
најшире друштвене заједнице у његов рад
2) Промовисање Интернета као јавног добра, доступног 
свим грађанима
3) Повећање интернет садржаја на српском језику и 
језицима националних мањина

Сарадња са локалном интернет заједницом
РНИДС са локалном интернет заједницом у Србији има сталну 
сарадњу, кроз следеће облике:

1) Приступање Конференцији суоснивача РНИДС-а
2) Подршка развоју интернет пројеката на националним 
доменима .RS и .СРБ кроз Програм подршке пројектима 
популаризације Интернета (4ПИ)
3) Учешће на Дану интернет домена Србије (ДИДС)
4) Подршка маркетинг активностима овлашћених 
регистара за популаризацију националних интернет 
домена .RS и .СРБ
5) Подршка организацији ИТ скупова у Србији
6) Подршка процесу изградње механизама и регулативе 
за управљање Интернетом
7) Подршка развоју безбедне, поуздане и сугурне домаће 
интернет инфраструктуре
8) Споразуми о сарадњи са сродним организацијама

1. Имаћете свог овлашћеног представника у Конференцији 
суоснивача РНИДС-а
Суоснивачи учествују у раду РНИДС-а, врше контролу, 
надзор и остварују друга своја права у складу са Статутом 
РНИДС-а. Конференција суоснивача, између осталог, бира 
чланове Управног одбора РНИДС-а, као и председника и 
заменика председника Конференције суоснивача. Као 
суоснивач имате директан утицај на развој домаћег интернет 
простора.

2. Упознаћете многе значајне субјекте локалне интернет 
заједнице
Суоснивачи РНИДС-а су многе фирме, образовне институције 
и друге организације од угледа у домаћој интернет јавности. 
Улога РНИДС-а је и да повезује све актере домаћег интернет 
простора, покреће расправе из свих области и и отвара теме 
које су од општег интереса за интернет кориснике у Србији.

3. Добићете могућност да сарађујете са најзначајнијим 
светским организацијама у области Интернета
Као национални регистар интернет домена, РНИДС је члан 
CENTR-а (Council of European National Top Level Domain 
Registries) - Савета европских националних TLD регистара, а 
сарађује и са ICANN-ом (Internet Corporation For Assigned 
Names and Numbers) - Интернет корпорацијом за додељене 
називе и бројеве, као и другим међународним 
организацијама у области Интернета.

Шта је локална интернет заједница?

Локалну интернет заједницу 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...).
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Ко може да постане суоснивач РНИДС-а?

Као суоснивачи, РНИДС-у могу да приступе сви 
заинтересовани субјекти који су регистровани у надлежним 
регистрима правних лица и предузетника Републике Србије.

У пракси то значи: сви регистровани облици организовања, 
осим појединачних грађана.

Постојећи суоснивачи РНИДС-а су фирме и организације 
које покривају неке од области везаних за Интернет: 
интернет услуге, ИК технологије, продукција интернет 
садржаја, правни и едукативни аспекти Интернета...

Улога РНИДС-а је и да повезује све актере домаћег интернет 
простора, покреће расправе из свих области и и отвара теме 
које су од општег интереса за интернет кориснике у Србији.

Шта је још битно да знате?

По Статуту РНИДС-а, статус суоснивача РНИДС-а може да 
престане само на основу:
1) поднете писане изјаве суоснивача о иступању из РНИДС-а
2) кршења Уговора о приступању
3) непридржавања одредби Статута РНИДС-а
4) одлуке Конференције суоснивача
5) необнављања годишње накнаде у дозвољеном року

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе 
гласања сматрају као један суоснивач, те приликом гласања 
имају један глас.

Суоснивачи РНИДС-а у првој години од приступања немају 
право гласа приликом измена и допуна Статута РНИДС-а и 
избора и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а.

Добродошли у РНИДС!


