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ПОЗДРАВНЕ
речи
Поштовани чланови
локалне интернет
заједнице,
Најзначајнији догађај у
2012. години, не само за
РНИДС, био је почетак
рада новог ћириличког
интернет домена .СРБ.
Тиме је свима који су
заинтересовани, било у
Србији или дијаспори,
омогућено да свој
идентитет у виртуелном
свету изразе и на званичном националном писму.
Наставили смо и са унапређењем наше
организације, увођењем принципа корпоративног
управљања прилагођеног непрофитним и
невладиним организацијама, усвојен је нови Статут
РНИДС-а и други акти који проистичу из њега.
Постојећи суоснивачи РНИДС-а су шездесетак
домаћих правних лица и предузетника, како оних
који су у свом раду непосредно везани за Интернет
- интернет услуге, ИК технологије, продукција
интернет садржаја, правни и едукативни аспекти
Интернета, тако и оних који сматрају Интернет
важним за своје активности... РНИДС је стално
отворен за приступање нових суоснивача, који тако
стичу прилику да утичу на развој српског интернет
простора као и да упознају значајне домаће и
иностране интернет професионалце.
Визија развоја РНИДС-а у 2013. и наредним
годинама је да постане водећи регионални
национални интернет регистар, уз стални раст
броја регистрованих националних домена у Србији,
дијаспори и у међународном доменском простору.
Војислав Родић
председник Конференције суоснивача РНИДС-а

Поштовани
корисници српског
доменског простора,
Иако смо још увек млада
организација, јер РНИДС
постоји тек седам
година, већ имамо
богато искуство у
управљању националним
интернет доменима.
Послали смо у историју
.YU домен, покренули .RS
домен, а сада смо, међу
првима у свету, лансирали и IDN домен, то јест наш
нови национални .СРБ домен. РНИДС се труди да
усвоји и имплементира сва добра решења из
светске праксе и постане препознатљив европски
регистар. Већ данас, РНИДС има искуство и
ресурсе да пружи know-how услуге слабије
развијеним националним регистрима у окружењу.
Као гарант доступности и расположивости
критичних делова инфраструктуре Интернета у
Србији, РНИДС стално ради на побољшању
квалитета услуга, поузданости и безбедности
својих сервиса. Сарађујемо са свим домаћим
актерима из области значајних за управљање
Интернетом, а имамо и редовну сарадњу са
сродним светским и регионалним организацијама.
Наравно, одржан је и ДИДС 2012, стручни скуп који
из године у годину прераста у незаобилазну
домаћу манифестацију за интернет стручњаке. И у
2012. РНИДС је кроз програм 4ПИ суфинансирао
занимљиве пројекте и помогао стварање корисног
домаћег интернет садржаја.
Трудићемо се да и убудуће унапређујемо српски
интернет простор, а остварење тог циља неће бити
могуће без вас - корисника домаћих домена.
Прикључите нам се!
Душан Стојичевић
председник Управног одбора РНИДС-а
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РНИДС
укратко

2012
Редовна сарадња са домаћом интернет заједницом
одвија се кроз:
• ДИДС - Дан интернет домена Србије
• 4ПИ - Програм подршке пројектима
популаризације Интернета

Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије" (скраћено: РНИДС) је стручна,
невладина и недобитна фондација основана ради
управљања Централним регистром националних
интернет домена .RS и .СРБ.

Као национални регистар интернет домена, РНИДС
је члан CENTR-a и сарађује са ICANN-ом.
Представници РНИДС-а редовно учествују у раду
стручних скупова ICANN-а и CENTR-а, а постоји и
сарадња са организацијама RIPE, WIPO и IGF.

Органи РНИДС-а су Конференција суоснивача,
Управни одбор и директор. Суоснивач РНИДС-а
може да постане свако домаће правно лице и
предузетник. РНИДС је на крају 2012. имао 61
суоснивача и 37 овлашћених регистара
националних интернет домена.
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 доменским
просторима за академске институције (.AC.RS и
.АК.СРБ) делегирано је Академској мрежи Србије,
а поддомени за државне органе (.GOV.RS и
.УПР.СРБ) делегирани су Управи за заједничке
послове републичких органа.

ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers)
Интернет корпорација за додељене називе и
бројеве - www.icann.org

РНИДС управља националним интернет доменима
Републике Србије у складу са одлукама ICANN-а од
11. септембра 2007. за .RS домен и 21. априла 2011.
за .СРБ домен.

RIPE (Réseaux IP Européens)
Европска IP мрежа - www.ripe.net

Значајни датуми РНИДС-а су:
• Годишњица .СРБ домена, поводом почетка
његове регистрације 27. јануара 2012.
• Годишњица .RS домена, поводом почетка његове
регистрације 10. марта 2008.
• Дан РНИДС-а, поводом оснивања 8. јула 2006.
Корпоративни слоган РНИДС-а је:
Дом домаћих домена.

CENTR (Council of European National Top
Level Domain Registries)
Савет европских националних регистара
домена највишег нивоа - www.centr.org

WIPO (World Intellectual Property
Organization)
Светска организација за интелектуалну
својину - www.wipo.int
IGF (Internet Governance Forum)
Форум о управљању Интернетом www.intgovforum.org
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2012.
у бројкама
НОВО У 2012:

1
2
3
4
5

нови национални интернет домен
• ћирилички домен .СРБ

нове промотивне кампање
• .СРБ кампања
• Нађи ме лако

нова овлашћена регистра
• "BeotelNet Carrier", Београд
• "Тарго телеком", Београд
• "Yellow Pages", Београд

нова промотивна интернет сајта
• njnjnj.rs / њњњ.срб
• 4pi.rs / 4пи.срб
• nadjimelako.rs / нађимелако.срб
• teslinavizijainterneta.rs /
теслинавизијаинтернета.срб

нових суоснивача РНИДС-а
• "SBB", Београд
• "Apollo", Београд
• "Елберон", Београд
• "Nicco", Београд
• "Вама", Београд

СТАЊЕ НА КРАЈУ 2012:

9
37
61
6.879
75.621

запослених у Канцеларији РНИДС-а

овлашћених регистара

суоснивач РНИДС-а

регистрованих назива .СРБ домена

регистровани назив .RS домена
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ОВЛАШЋЕНИ
регистри

37

Списак овлашћених регистара широм Србије
(крај 2012):

Овлашћени регистар (ОР) је правно лице или
предузетник са седиштем у Србији који поседује
овлашћење РНИДС-а за обављање послова
регистрације националних .RS и .СРБ домена.
Овлашћени регистри су привредни субјекти из
области ИКТ-а, који испуњавају тражене техничке
услове и имају потписан уговор са РНИДС-ом.
Послови регистрације интернет 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.

АКТУЕЛНИ СПИСАК:
rnids.rs/registri

• "Absolut OK", Београд - www.absolutok.rs
• "AVcom", Београд - www.avcom.rs
• "Актон", Београд - www.akton.rs
• "Банкер Интернет", Ниш - www.banker.rs
• "БГ светионик", Београд - www.bgsvetionik.rs
• "Beocity", Београд - www.beocity.rs
• "БеоНЕТ", Београд - www.beonet.rs
• "BeoTelNet-ISP", Београд - www.beotel.rs
• "БеоТелНет-Carrier", Београд - www.beotel.rs
• "Верат", Београд - www.verat-hosting.rs
• "Gama Electronics", Београд - www.bits.rs
• "Dream Technologies Group", Београд - www.dtg.rs
• "ЕУнет", Београд - www.eunet.rs
• "Exe Net Advertising", Ниш - www.exehosting.rs
• "Информатика", Београд - www.infosky.rs
• ЈП ПТТ "Србија", Београд - www.ptt.rs
• "Loopia", Ниш - www.loopia.rs
• "Madnet", Панчево - www.madnet.rs
• "Medianis", Ниш - www.medianis.rs
• "Mobius", Бачки Петровац - www.webcentar.rs
• "NiNet Company", Ниш - www.ninet.rs
• "NordNet", Суботица - www.nordnethosting.rs
• "Орион телеком", Београд - www.oriontelekom.rs
• "Панет", Панчево - www.panet.rs
• "Плус хостинг", Нови Сад - www.plushosting.rs
• "SBB", Београд - www.sbbsolutions.rs
• "Синет", Београд - www.sinet.rs
• "StanCo", Петровац - www.istanco.rs
• "Тарго телеком", Београд - www.targotelekom.rs
• "Телеком Србија", Београд - www.open.telekom.rs
• "TippNet", Суботица - www.tippnet.rs
• "HostingMania", Београд - www.hostingmania.rs
• "Cloud Telecommunications", Београд www.cloudserbia.com
• "Complus Visual Communication", Београд www.complus.rs
• "Connect", Нови Пазар - www.connect.rs
• "CRI Domains", Београд - www.cridomains.rs
• "Yellow Pages", Београд - www.yellowpages.rs

+1
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НАЦИОНАЛНИ
домени

=75.621
=6.879
Република Србија има два равноправна
национална интернет домена: .RS и .СРБ. Први
домен је ccTLD (национални домен највишег
нивоа), а други, ћирилички, је IDN ccTLD
(национални домен највишег нивоа са
интернационализованим називима, тј. називима на
писму које није енглески алфабет).
Послови регистрације назива .RS и .СРБ домена за
крајње кориснике (регистранте) обављају се преко
овлашћених регистара, а РНИДС је задужен за
управљање Централним регистром националних
интернет домена.
Спорови поводом 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.

nadjimelako.rs
нађимелако.срб
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За називе .RS и .СРБ домена, регистрација је могућа
у оквиру следећих пет доменских простора,
зависно од правног статуса корисника:
.RS

.СРБ

за све заинтересоване
кориснике, без обзира да
ли су правна или физичка
лица, домаћа или страна

.CO.RS

.ПР.СРБ

за пословне кориснике, без
обзира да ли су домаћа или
страна правна лица и
предузетници

.ORG.RS

.ОРГ.СРБ

за пословне кориснике који
су непрофитне организације,
без обзира да ли су домаћа
или страна правна лица

.EDU.RS

.ОБР.СРБ

за пословне кориснике који
су образовне установе и
организације, без обзира да
ли су домаћа или страна
правна лица

.IN.RS

.ОД.СРБ

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

Остала два доменска простора за .RS и .СРБ
домене су намењена специфичним корисницима:
.AC.RS

.АК.СРБ

намењени академској и
научно-истраживачкој
мрежи Србије,
делегирани су Академској
мрежи Србије (АМРЕС)

.GOV.RS

.УПР.СРБ

намењени државним
органима Републике Србије,
делегирани су Управи за
заједничке послове
републичких органа (УЗЗПРО)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 РНИДС 2012 ...
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СТАТИСТИКА
домена
Раст броја регистрованих назива
.RS домена у 2012.

Раст броја регистрованих назива
.СРБ домена у 2012.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

У 2012. постоји раст броја назива .RS домена, за око
9% у односу на 2011. Као ефекат промотивне
кампање у октобру и новембру, у октобру постоји
раст за око 13% у односу на претходну годину.

Домен .СРБ је уведен тек 27. јануара 2012. Нагли
раст забележен је у јулу и августу, што је повезано
са истеком периода повлашћених услова за
регистрацију и почетком слободне регистрације
назива .СРБ домена.

Проценат обнове регистрације назива
.RS домена у 2012.

Проценат обнове регистрације назива .RS
домена, 2010-2012.
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Месечни проценат обнове назива .RS домена
линеарно зависи од броја назива који пристижу за
обнову у посматраном периоду. Највиши проценат
обнове је марту и септембру, месецима када и
истиче регистрација највећег броја назива домена.

02
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2010.

07
2011.
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12

2012.

Раст процента обнове у .RS доменском простору
исказује позитиван тренд, уз стопу која не прелази
1,5%. Овакав раст сматра се одрживим и налази се
близу нивоа најуспешнијих националних интернет
регистара у свету.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 РНИДС 2012 ...
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СТАТИСТИКА
домена
Однос броја регистрованих назива .RS
домена (правна лица - физичка лица)

Однос поддомена у .RS доменском
простору, 31. 12. 2012.

Однос физичких и правних лица као регистраната
.RS домена показује да су правна лица та која у три
четврине случајева региструју називе домена.

Однос броја регистрованих назива поддомена у
оквиру .RS доменског простора показује да се
регистранти најчешће одлучују за .RS и .CO.RS
називе домена. Сличан однос је и код аналогних
.СРБ доменских простора.

Број становника у земљама региона и број
регистрованих назива домена у 2012.

Година добијања националног домена на
управљање и број назива домена у 2012.

Број назива домена

Упоредна анализа броја становника и укупног броја
регистрованих назива националних интернет
домена у земљама региона, показује велики
простор за даљи раст регистрације назива домена
у Србији (приказан је број назива .RS домена).

Година добијања ccTLD

РНИДС је добио .RS домен на управљање тек 2007.
године, што га, заједно са црногорским, чини
најмлађим националним интернет доменом у
региону. Али црногорски домен .ME има особине
глобалног домена (gTLD), а не националног (ccTLD).
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КОНФЕРЕНЦИЈА
суоснивача
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.

Суоснивачи РНИДС-а, стање 31. децембар 2012.
(редослед по датуму приступања):
• "АгитПРОП", Београд
• Београдска отворена школа, Београд
• "BeotelNet-ISP", Београд
• Центар за развој Интернета, Београд
• "Естех", Београд
• Електротехнички факултет Универзитета у
Београду, Београд
• "ЕУнет", Београд
• "I Net", Београд
• "Loopia", Ниш
• "Орион телеком тим", Београд
• "StanCo", Петровац
• "Gama Electronics", Београд
• "Magic", Нови Сад
• "Specihost Networks", Београд
• "Телеком Србија", Београд
• "Absolut OK", Београд
• "Информатика", Београд
• "Верат", Београд
• "Mainstream", Београд
• "AVcom", Београд
• "Madnet", Панчево
• "Нинет", Ниш
• "Беогрид", Београд
• "Key IT", Београд
• Привредна комора Србије, Београд
• "Quad", Београд
• "Е-трговина", Нови Сад
• "Конект", Смедерево
• "Perke.net", Београд
• Фонд за развој осигурања, Нови Сад
• "Панет", Панчево
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• "Банкер", Ниш
• ЈУ "Југословенски преглед", Београд
• Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд
• "Coming - Computer Engineering", Београд
• "Master Media Factory", Београд
• "Etarget", Београд
• Друштво за информатику Србије, Београд
• "Cisco Србија", Београд
• "Mineco-Computers", Београд
• Библиотека града Београда, Београд
• "Политика", Београд
• "Микро књига", Београд
• "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
• "CRI Domains", Београд
• "Burek.com", Београд
• "MadWeb", Панчево
• "Heisenbug", Београд
• "Тачка зарез", Београд
• "CIM група", Ниш
• "Belit", Београд
• "TeleGroup", Београд
• Удружење грађана "Озон", Београд
• Опште удружење предузетника Града Лесковца,
Лесковац
• "BiF press", Београд
• "Епилион", Београд
• "SBB", Београд
• "Apollo", Београд
• "Елберон", Београд
• "Nicco", Београд
• "Вама", Београд
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УПРАВНИ
одбор
Управни одбор који је био у функцији током 2012.
изабран је на седници Конференције суоснивача
24. септембра 2011. и чинили су га:
• Драгомир Васиљевић (председник УО)
• Зоран Бухавац (заменик председника УО)
• Станиша Јосић
• Снежана Божић
• Наташа Радовић
• Александар Павловић
• Душан Стојичевић
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Конференција
суоснивача
Управни
одбор
Директор
Канцеларија

КАНЦЕЛАРИЈА
РНИДС-а
Сви запослени у РНИДС-у чине Канцеларију РНИДС-а,
која је током 2012. имала следеће организационе
јединице:
• Сектор ИКТ услуга
• Сектор за опште и правне послове
• Сектор финансија
• Сектор за развој пословања

ДИРЕКТОР
РНИДС-а
На седници Управног одбора 5. децембра 2012.
изабран је Александар Поповић за в.д. директора
РНИДС-а. Претходно је дужност в.д. директора
обављао Бранислав Анђелић, изабран на седници
Управног одбора 6. децембра 2011.

Канцеларију су на крају 2012. чинили:
• Мирјана Тасић, саветник за стратегију и развој
• Жарко Кецић, извршни директор за ИКТ услуге
• Дејан Ђукић, извршни директор за опште и
правне послове
• Александар Поповић, извршни директор за
финансије
• Предраг Милићевић, извршни директор за
развој пословања
• Илија Вујновић, менаџер финансијa
• Александар Костадиновић, систем
администратор
• Стефан Ковач, координатор регистрације
домена
• Јована Цветковић, менаџер Канцеларије
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МЕЂУНАРОДНЕ
активности
Статутом РНИДС-а предвиђена је сарадња са
међународним организацијама у складу са
циљевима и делатношћу РНИДС-а. Управни одбор
одабира међународне скупове на којима учествују
представници или делегације РНИДС-а, према
важности скупа, непосредној професионалној
користи за РНИДС и у складу са одобреним
Финансијским планом.

Слободан Марковић, Бранислав Анђелић, Жарко
Кецић и Александар Костадиновић.
ICANN - IDN Variant TLD Program
Од августа до децембра, у раду Волонтерског тима
учествовала је Мирјана Тасић.
39th CENTR Legal & Regulatory Workshop
Одржан 13. септембра, у Копенхагену, учествовао
Дејан Ђукић.

47th CENTR General Assembly / 2012 Annual Meeting
Годишња скупштина CENTR-a одржана је 2.
фебруара, у Салцбургу, у организацији NIC.AT, а
РНИДС су представљали Војислав Родић, Драгомир
Васиљевић и Бранислав Анђелић.

27th CENTR Technical Workshop
Одржан 23. септембра, у Амстердаму, учествовао
Жарко Кецић.

37th CENTR Legal & Regulatory Workshop
Одржан 21. фебруара, у Левену (Белгија),
учествовао Дејан Ђукић.

RIPE 65
Одржан 23-28. септембра, у Амстердаму,
учествовао Жарко Кецић.

25th CENTR Administrative Workshop
Одржан 28. фебруара, у Љубљани, учествовао
Војислав Родић.

27th CENTR Administrative Workshop
Одржан 27. септембра, у Дубровнику, учествовао
Дејан Ђукић.

7th CENTR Marketing Workshop
Одржан 28. и 29. марта, у Стокхолму, учествовао
Предраг Милићевић.

48th CENTR General Assembly
У Бриселу је 4. и 5. октобра одржана 48. Генерална
скупштина CENTR-а, у чијем раду су учествовали,
као представници РНИДС-а, Војислав Родић,
Драгомир Васиљевић и Бранислав Анђелић.
Бранислав Анђелић је одржао и две презентације:
"Corporate Governance Survey" и "Update from .RS".

CENTR Workshop Jamboree
Од 4. до 7. јуна, у Франкфурту, одржан је здружени
скуп из свих области које CENTR у свом раду
покрива, а домаћин скупа био је немачки
национални интернет регистар DENIC. РНИДС су
представљали Војислав Родић, Мирјана Тасић,
Дејан Ђукић, Предраг Милићевић и Александар
Костадиновић. Представници РНИДС-а узели су
учешће у радионицама из свих области.

45th ICANN Meeting
Одржан од 14. до 18. октобра, у Торонту, и у чијем
раду је учествовала делегација РНИДС-а у саставу
Снежана Божић, Душан Стојичевић, Бранислав
Анђелић, Мирјана Тасић и Жарко Кецић.

EuroDIG
Одржан 14. и 15. јуна, у Стокхолму, учествовали су
Наташа Радовић и Душан Стојичевић.

2nd CENTR Security Workshop
Одржан 29. октобра, у Цириху, учествовао
Александар Костадиновић.

44th ICANN Meeting
У Прагу је од 24. до 29. јуна одржана конференција
ICANN Meeting, на којој је учествовала и делегација
РНИДС-а у саставу: Драгомир Васиљевић,

9th CENTR Marketing Workshop
Одржана 29. и 30. новембра, у Фиренци,
учествовао Предраг Милићевић.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 РНИДС 2012 ...
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СЕКТОР
ИКТ услуга
ИКT сeктoр je са припремама за почетак
регистрације .СРБ домена кренуо новембра 2011. и
до почетка регистрације 27. јануара 2012. завршене
су сва техничка прилагођења софтвера за
регистрацију домена и, у сарадњи са овлашћеним
регистрима, обављено је тестирање система у
пуном режиму рада. Такође, за почетак слободне
регистрације .СРБ домена, благовремено су
обављене све техничке припреме тако да је од 1.
августа 2012. могуће регистровати називе .СРБ
домена без икаквих ограничења.
Последњих година све су учесталији напади на DNS
сервере и усавршене су технике за пресретање
DNS порука и преусмеравање корисника ка
интернет локацијама које они иницијално нису
тражили. На тај начин могуће је доћи до података о
личности, о рачунима у банкама и бројевима
кредитних картица, који могу лако да буду
злоупотребљени. Најсавременији начин за заштиту
података које DNS сервери шаљу корисницима је
DNSSEC. Из тог разлога је РНИДС 16. и 17. маја, у
хотелу "Москва" у Београду, организовао
дводневну радионицу на тему "Имплементација
DNSSEC-a", на којој су предавачи били Patrik
Wallström и Rickard Bellgrim из шведског
националног регистра. Радионица је била
међународног карактера и окупила је тридесетак
учесника који се баве инсталацијом и одржавањем
DNS сервера.

Од оснивања РНИДС велику пажњу посвећује
унапређењу техничке опремљености у циљу
подизања квалитета услуга и обезбеђења
несметаног рада система и у ситуацијама када су
поједини сегменти опреме у квару или из неког
другог разлога нису доступни корисницима. У току
2012. урађено је следеће:
• Додата је нова опрема у дата центрима и
Канцеларији РНИДС-а: storage сервер, додатна
количина радне меморије и нова комуникациона
опрема која подиже ниво безбедности. У току јуна
и јула набављени су и пуштени у рад нови firewall
уређаји, чиме је значајно подигнут ниво
безбедности система и базе корисника
националних интернет домена.
• Набављена је услуга секундарног еникаст
(anycast) сервиса. Као партнер је одабрана
шведска компанија NetNod, која у својој глобалној
мрежи има више од 60 DNS сервера који од
септембра 2012. пружају услугу за све DNS зоне
којима управља РНИДС. Овим партнерством
обезбеђен је веома висок степен поузданости и
ефикасности DNS услуга које РНИДС пружа
интернет корисницима.
У сарадњи са Електротехничким факултетом у
Београду, урађена је и анализа подешености DNS
сервера који се налазе код овлашћених регистара,
ради даљег унапређења DNS сервиса и избегавања
могућих DNS проблема у Србији.

Расположивост сервиса током 2012.
Назив сервиса
DNS сервис
Регистрациjа домена
WHOIS сервис

Трајање прекида
Без прекида
Без прекида
Без прекида

Расположивост
100%
100%
100%
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СЕКТОР ЗА

опште и правне послове

Радна група за статутарна питања, у сарадњи са
Канцеларијом РНИДС-а и консултантом из КПМГ-а,
израдила је нацрт Статута и изведених аката који
се односе на управљање РНИДС-ом, поштујући
принципе корпоративног управљања прилагођеног
недобитним и невладиним организацијама.

Код Општих услова о раду овлашћених регистара
назива националних интернет домена
експлицитно је наведено да се овлашћени регистар
неће бавити препродајом назива домена на
паралелном тржишту, нити регистрацијом назива
домена ради "складиштења".

Редовна седница Конференције суоснивача
одржана је 26. маја и на њој је усвојен и нови
Статут Фондације РНИДС, са следећим новинама:
• Обезбеђивање доследног спровођења измена
правних аката
• Ефикасније спречавање сукоба интереса
• Јасно разграничење надлежности појединих
учесника у управљању
• Максимална јавност рада и транспарентност
• Строжи критеријуми за избор чланова Управног
одбора и директора РНИДС-а
• Уведено је ново стално тело - Статутарна
комисија, као и интерни ревизор

У току 2012. донето је више нових аката који
регулишу радне односе, и то:
• Правилник о раду
• Правилник о организацији и систематизацији
послова
• Правилник о оцењивању рада запослених по
основу резултата рада
• Правилник о дисциплинској одговорности
запослених
• Одлука о утврђивању формулара за оцењу рада
запослених
Усвојен је нови модел Уговора о раду, који су
потписали сви запослени у РНИДС-у.

На поновљеној редовној седници Конференције
суоснивача, одржаној 22. децембра, усвојени су:
• Пословник о раду Конференције суоснивача
• Правилник о поступку избора и начину рада
Статутарне комисије
• Правилник о начину одређивања накнада
• Општи услови о регистрацији назива
националних интернет домена
• Општи услови о раду овлашћених регистара
назива националних интернет домена

У 2012. одржана је 31 седница Управног одбора, на
којима је донето укупно 100 одлука и других аката.
Донет је нови Пословник о раду Управног одбора,
Правилник о финансирању пројеката, као и
Правилник о упућивању делегација на службена
путовања.

У оквиру Општих услова о регистрацији назива
националних интернет домена значајна измена је
да је, код истека регистрације назива домена, рок
за брисање продужен. Наиме, по истеку 30 дана
током којих домен функционише, регистрант сада
има додатних 15 дана за продужење, током којих је
домен недоступан за кориснике Интернета.

Представници РНИДС-а су редовно учествовали на
CENTR Legal и Admin радионицама које су одржане
током 2012. На Правном факултету Универзитета
"Унион" представници РНИДС-а одржали су током
априла предавање студентима о националним
интернет доменима, раду РНИДС-а и регистрацији
.RS и .СРБ домена.
Покренутa су и окончана три спора везана за
регистрацију назива националних интернет домена.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 РНИДС 2012 ...
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СЕКТОР
финансија
Почетком године је имплементирана апликација
"Проток новца", чија је намена праћење прилива и
одлива новца према ставкама (шифрама
Финансијског плана) и увид у остваривање
планираних прилива, али и издатака и намене
трошења средстава.
У априлу месецу је на дужност ступио извршни
директор за финансије, а током године су урађена
три ребаланса Финансијског плана за 2012. у складу
са новонасталим пословним околностима.

Кључни показатељи пословања
(у хиљадама динара)
Пословни приходи
EBITDA *
EBITDA маржа
Нето резултат
Актива
Капитал
Нето дуг
Нето дуг / EBITDA

2010.
60.036
9.011
15,0%
11.121
95.904
54.591
-802
-0,1

2011.
68.729
15.740
22,9%
8.925
107.747
63.800
-5.709
-0,4

2012.
77.175
3.491
4,5%
100
113.605
64.063
-7.409
-2,1

Упркос смањеној профитабилности, што је и
својствено недобитној организацији, остварен је
значајан раст пословних прихода (преко 12% у
периоду 2012/2011) и активе (преко 5% у периоду
2012/2011).

* EBITDA (енглески: Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) - Добит пре опорезивања, трошкова камате и амортизације

На другој страни, нето дуг је све више негативан
(раст од скоро 30% у периоду 2012/2011), као што је
све већи негативан однос нето дуга и EBITDA, што
говори о све јачој солвентности РНИДС-а.
Што се тиче ликвидности, она је мање-више на
нивоу из 2011. године, дакле врло солидна. Овакви
показатељи би били на још вишем нивоу, али су
резултат специфичности пословања РНИДС-а.
Наиме, у складу са природом пословања
Фондације, није реч о класичним краткорочним
обавезама (обавезе из пословања, краткорочне
финансијске обавезе или остале краткорочне
обавезе), већ у значајној мери пасивним
временским разграничењима која представљају
приходе будућих периода – неискоришћени аванси
за регистрацију домена и чине скоро 90%
краткорочних обавеза.

Рација ликвидности
2010.
Ликвидност 1. степена 46,2%
Ликвидност 2. степена 72,5%
Ликвидност 3. степена 73,1%

2011.
67,3%
84,1%
89,2%

2012.
63,6%
86,7%
87,6%

Уз чињеницу да је учешће дуга (дугорочног дуга и
краткорочних финансијских обавеза) у пасиви
једнако нули, може се констатовати да РНИДС
нема проблема са ликвидношћу и солвентношћу.
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СЕКТОР ЗА
развој пословања
Током 2012. покренута је реализација старе идеје о
сарадњи са мобилним операторима у вези
креирања њихових корисничких пакета у оквиру
којих би физичка лица регистровала називе
националних интернет домена (.rs, in.rs, .срб,
од.срб и њихове различите комбинације).
РНИДС је постао придружени члан IAB Serbia
(Interactive Advertising Bureau Serbia).

пута), Бранислав Анђелић (24 пута), Мирјана Тасић
(22 пута) и Војислав Родић (17 пута). Осим
гостовања и интервјуа, у медије су пласирани и
ауторски чланци, као што су „Нови изазови и
могућности“ (А. Костадиновића), „Нађи ме лако“,
„Из угла Гугла“, „Интернет бескућници,
подстанари и власници“, текстови о ћирилици на
Интернету, о малим и средњим предузећима на
Интернету, о доменским споровима итд.

Крајем 2012. је дефинисана интернет анкета са два
сета питања – један намењен онима који су
корисници домена (физичка и правна лица), а
други онима који их у њихово име региструју или
их саветују који домен да одаберу (агенције,
дивелопери, веб дизајнери...). Намена јој је била да
се одреде фактори који у највећем броју случајева
утичу на одлуку о избору домена и ко најчешће ту
одлуку доноси. Одзив није био задовољавајући,
али на основу 132 дата одговора постоје реалне
индиције да анкетиранима цена није најважнији
фактор при избору назива домена и да се највише
информишу путем текстова у стручним медијима.

Број медијских објава по темама

Извршни директор за развој пословања је током
2012. одржао следећа предавања и презентације,
углавном на тему односа домена и брендова и
односу Гугла према националним доменима, на
домаћим и међународним стручним скуповима:
• Конференција "Е-трговина 2012", на Палићу
• 8th CENTR Marketing Workshop, у Франкфурту
• Семинар "Serbia Online Advertising Tour", у
Београду
• IAB Network Cafe networking, у Београду
• Трибина Удружења новинара Србије "Употреба
ћирилице у медијима", у Београду

На основу анализе 956 објавa, које је обухватио
електронски клипинг, број објава на интернет
порталима износи 54% свих објава, у штампаним
медијима 35%, а у електронским 11%, али је и даље
највећа вредност објава забележена у
електронским медијима, међу којима предњачи
РТС 1, са вредношћу од 189.630 € (вредност објава
је представљена у односу 1:1 у поређењу са
вредношћу огласног простора у појединим
медијима).

МЕДИЈСКЕ ОБЈАВЕ
Током године су, разним поводима, реализована
бројна гостовања и интервјуи у свим битнијим ИТ и
бизнис часописима, као и у многим радијским и ТВ
емисијама. На основу анализе свих објава које је
обухватио електронски клипинг током 2012, РНИДС
су најчешће представљали Предраг Милићевић (53

Током 2012. је доминирао примарни и планирани
публицитет са просечном оценом наклоњености
1,3. То значи да су се чланци углавном директно
односили на РНИДС и да су пратили акције које је
сам РНИДС медијски планирао и спроводио, док се
у ширем контексту РНИДС помиње у мањој мери.
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Укупан број медијских објава у 2012.
по кварталима
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Вредност медијских објава
(у хиљадама ЕУР)

Број медијских објава у 1. кварталу

Број медијских објава у 2. кварталу

Најчешће теме:
.СРБ домен и ДИДС2012

Најчешће теме:
ДИДС2012, DNSSEC, ИДС12 и .СРБ домен

Број медијских објава у 3. кварталу

Број медијских објава у 4. кварталу

Најчешће теме:
Почетак слободне регистрације .СРБ домена и
"Теслина визија Интернета"

Најчешће теме:
"Нађи ме лако", 4ПИ конкурс, 75.000 .RS домена и
Инфографик

2006 2007 2008 2009 2010 2011 РНИДС 2012 ...
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ДИДС
2012
Трећа годишња конференција о развоју Интернета
на .RS и .СРБ доменским просторима Србије - ДИДС
2012, одржана је 22. марта, у Хотелу "Москва" у
Београду. Дан интернет домена Србије, у
организацији РНИДС-a, окупио је 25 говорника из
земље и света и око 230 посетилаца. Сви посетиоци
добили су и поклон CD "Скоро све за ћирилицу", са
многим корисним стварима за свакодневну
примену ћирилице на рачунарима.
У првом блоку под називом "Ново на Интернету,
код нас и у свету", чији је модератор и уводничар
био Владимир Радуновић из Дипло фондације,
своја искуства о значају и развоју локализованог
садржаја и интернационализованим доменима у
арапском свету пренео је Калед Фатал,
председавајући и генерални директор Multilingual
Internet Group. Потом је гост из Русије Георги
Георгиевски, директор продаје Координационог
центра домена .RU и .РФ, говорио о искустивам
њиховог ћириличког интернет домена. Војислав
Родић, председник Конференције суоснивача
РНИДС-а, дао је ретроспективу активности РНИДСа у протеклих годину дана. На крају овог блока,
Зоран Станојевић, новинар и координатор
интернет портала РТС, представио је резултате и
значај 4ПИ 2011.
Други блок носио је назив "Ћирилица на
Интернету, Интернет на ћирилици", а модератор
Тамара Вученовић окупила је домаће стручњаке за
ту тему, из различитих углова: технолошког,
филолошког, библиотечког, правног, дизајнерског,
културно-образовног и научног. Слободан
Марковић и Михаило Стефановић дали су
технолошка и техничка објашњења како ћирилични
интернет домени раде на различитим рачунарским
и серверским платформама. Мирко Марковић
говорио је о коришћењу Интернета у домаћим
библиотекама и значају ћирилице и .СРБ домена за
библиотечке базе и дескрипторе. О дигиталној
хуманистици, ћирилици и Интернету као
платформи за размену знања и о Дигиталној
библиотеци српског културног наслеђа, кроз своју
видео презентацију говорио је мр Тома Тасовац.
dids.rs
дидс.срб

Оливера Стојадиновић представила је пројекат
"Ћирилице на поклон" и говорила о проблемима
ћириличке типографије на Интернету. О заштити
интелектуалне својине на Интернету, са посебним
освртом на ћириличко писмо и заштиту брендова
на ћирилици, говорио је мр Владимир Марић.
"Успешни пројекти на .RS домену" били су тема
трећег блока Конференције, који су модерисали
Милоје Секулић и Иван Ћосић. Представљено је 11
интернет локација чији су садржаји или сервиси
значајни за домаћу интернет понуду: www.epilion.rs,
www.greendesign.rs, www.infolink.rs, www.telegraf.rs,
www.tarzanija.rs, www.tetka.rs, www.buzzilla.rs,
www.karijera.mingl.rs, www.uplatnica.rs,
www.srbodroid.rs и пројекат "Читај ми".

ПРОМОТИВНИ ЕФЕКТИ:
Видео стриминг са ДИДС-а уживо је преношен на 4
интернет локације. Конференцију су подржала 23
медијска спонзора, а забележено је укупно 79
објава у медијима, од чега 39 на Интернету, 9 на ТВ
и 5 на радио станицама и 26 у штампаним медијима.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ДИДС 2012:
Предраг Милићевић, Драгана Пешић - Левић, Лазар
Бошковић, Томислав Цигановић, Снежана Божић,
Душан Стојичевић, Наташа Радовић
ПРОГРАМСКИ ОДБОР ДИДС 2012:
Владимир Радуновић, Тамара Вученовић, Иван
Ћосић, Милоје Секулић
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4ПИ
2012
РНИДС је по трећи пут доделио бесповратна
средства у оквиру Програма подршке пројектима
популаризације Интернета за 2012. годину
(скраћено: 4ПИ 2012). Помоћ РНИДС-а добило је
седам интернет пројеката, који ће бити
реализовани на једном од два национална
интернет домена (.СРБ или .RS). Добитницима су
додељена средства у укупном износу од 3.500.000
динара, а рок за завршетак пројеката је 31. јул 2013.
Награђени пројекти треба да допринесу повећању
друштвено корисних садржаја на српском
Интернет простору. Листа награђених обухвата
разноврсне садржаје и активности: интернет
школа пловидбе, медијско описмењавање,
електронски речник, портал за здравље младих,
ИКТ обука наставника, развој интернет
предузетништва и употреба QR кодова.
Ове године креиран је и посебан интернет сајт за
4ПИ, преко кога је и обављено промовисање,
пријављивање пројеката и презентовање
одабраних пројеката.

У циљу промоције 4ПИ 2012, 5. октобра је
огранизован и неформалан скуп под називом 4ПИ
TweetUp, на коме је присуствовало око 30 блогера,
новинара и твитераша који су непосредно
обавештени о старту новог 4ПИ пројекта.

Комисија РНИДС-а за оцену пројеката 4ПИ 2012:
• др Данијела Лалић (председник Комисије),
Факултет техничких наука у Новом Саду
• Миленко Васић (заменик председника
Комисије), ИТ новинар и уредник
• Тамара Вученовић, новинар и уредник Радио
Београда
• др Весна Дамњановић, Факултет организационих
наука у Београду
• Драган Варагић, интернет консултант
На Конкурс за 4ПИ 2012. било је пријављено укупно
72 пројекта који су задовољили све формалне
захтеве. Број пријављених је био мањи него 2011.
године, јер овога пута није било омогућено учешће
физичких лица, већ су пројекте могли да пријаве
само правна лица и предузетници са седиштем на
територији Републике Србије, регистровани
најкасније до 1. септембра 2011.
Рок за пријаву пројеката био је 23. новембар, а
Комисија је донела одлуку 21. децембра.

Одабрани пројекти представљени су 26. децембра,
у хотелу "Москва", у присуству представника
РНИДС-а, Комисије, носилаца пројеката и медија.

4pi.rs
4пи.срб
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ПРОМОТИВНА КАМПАЊА
за .СРБ домен
Скоро целу 2012. годину обележио је почетак
регистрације .СРБ домена. Креирана је кампања
која је обухватила оглашавање путем вињете у
дневним новинама и рачунарским и бизнис
часописима. Контекстуални интернет огласи су
пласирани преко Е-таргетове мреже веб сајтова, а
25. јануара је пуштен у рад промотивни сајт на
адреси њњњ.срб.
Конференцији за новинаре, 27. јануара, на дан
почетка регистрације, присуствовала су 32
новинара. Само у 4 дана, од 27. до 30. јануара, било
је 104 медијске објаве посвећене .СРБ домену.

Креиран је већи број промотивних текстова,
представници РНИДС-а су дали интервјуе и изјаве
за штампане медије и гостовали на више
електронских медија. Вест о .СРБ домену је
достављена и CENTR-у, који је даље дистрибуирао
својим каналима.
Организован је и промотивни догађај када су се 21.
јула на Ади Циганлији, промотерке обучене у .СРБ
мајице и капе возиле на ролерима и присутне
подсетиле на .СРБ домен. Цела активност је
пропраћена и на друштвеним мрежама (Твитер и
Фејсбук).
Два дана пред почетак слободне регистрације .СРБ
домена, 30. јула организовано је окупљање
њњњ.срб
njnjnj.rs

корисника Твитера, блогера и новинара, на коме су
подељене и .СРБ мајице. Догађај је на твитеру
пропраћен под ознаком #SrbUp.
Конференција за новинаре на дан почетка
слободне регистрације .СРБ домена одржана је у
Медија центру у Београду, 1. августа.
За резервисане називе .СРБ домена за потребе
државне управе, 28. јула је укинута резервација и
ти домени су понуђени тржишту. Корисници .RS
домена који до 1. августа нису искористили
прилику да региструју неки од понуђених .СРБ
домена по повлашћеној цени, имали су могућност
да до 1. новембра изаберу и региструју неки други
тренутно слободан .СРБ домен, и даље по
повлашћеној цени.

Одређени технички проблеми, који су постојали у
тренутку појаве .СРБ домена, у међувремену су
отклоњени. Тако је, на пример, на захтев РНИДС-а,
интернет читач Firefox омогућио исправан приказ
назива .СРБ домена и званично објавио да је та
грешка у њиховом програму исправљена.
Наш .СРБ домен има једну посебну предност - он 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 се, за разлику од мноштва домена на
енглеском алфабету, недвосмислено изговарају
управо онако како су и написане. Зато и слоган
.СРБ домена гласи: Линкуј као што говориш!
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ПРОМОТИВНА КАМПАЊА
Нађи ме лако
Током октобра и новембра спроведена је
промотивна кампања за националне интернет
домене "Нађи ме лако", која је изазвала видљиво
повећање тражње за доменима. Позиву на сарадњу
се одазвало 20 од 37 овлашћених регистара, а
девет ОР-ова је направило и посебне одредишне
(landing) стране на својим сајтовима у складу са
концептом кампање. РНИДС је овом кампањом
подсетио фирме и појединце да регистровањем
потребног броја .RS и .СРБ домена потпуно штите
идентитет или бренд на српском интернет
простору и истовремено географски одређују
територију за коју је њихов интернет сајт
превасходно намењен.

Централна тачка комуникације је био промотивни
интернет сајт на коме је објашњено и зашто је
добро је да имате свој .RS и .СРБ домен, како да их
правилно одаберете и где и како да их
региструјете. На њему су, такође, дата и општа
упутства о изради интернет сајтова и начинима
добре промоције на Интернету. Поред огласа у
рачунарским и бизнис часописима, као и
контекстуалних интернет огласа на посећеним
сајтовима и порталима, пласирано је и више
промотивних текстова.
Најпре је објављен текст на тему националних
домена из угла Гугла, инспирисан чињеницом да

када се преко Гугла претражује Интернет из
Србије, у 97% претрага корисници траже сајтове
намењене локалном, српском тржишту. Притом,
Гугл равноправно третира појмове на ћирилици и
латиници, без обзира на то којим писмом је уписан
тражени појам приликом претраживања, а у
резултатима претраге даје предност сајтовима на
националним интернет доменима, .RS и .СРБ.
Потом је објављена прича о интернет
бескућницима, подстанарима и власницима.
Наиме, појединци или фирме који нису присутни на
Интернету практично су интернет бескућници.
Како би се скућили на Интернету, одлуче да се
бесплатно настане на некој друштвеној мрежи и
тамо живе као интернет подстанари. Међутим, ако
заиста желе да на Интернету имају нешто своје,
онда то морају да изграде на сопственом интернет
домену и тек тада постају интернет власници.

ПРОМОТИВНИ ЕФЕКТИ
У октобру је регистровано 1.796 нових назива .RS
домена, што је за скоро 13% више у односу на исти
месец 2011. Међутим, да се задржао тренд из
претходне године, могао се очекивати пад од 6%,
односно регистрација свега око 1.500 нових назива
.RS домена, па је пораст у односу на такав тренд
скоро 20%. С друге стране, треба имати у виду и
општу економску ситуацију и десетине хиљада
затворених фирми током 2012. године, што
директно утиче и на тражњу домена, па је
позитиван ефекат ове кампање утолико значајнији.
nadjimelako.rs
нађимелако.срб

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 РНИДС 2012 ...

ТЕСЛИНА
визија Интернета

1900-2012

Мултимедијални пројекат "Теслина визија
Интернета", инспирисан пројектом "Светски
систем" Николе Тесле из 1900. године, РНИДС је
реализовао у сарадњи са Галеријом "O3one" и
Музејом Николе Тесле. Циљ је био да се РНИДС
повеже са именом и делом Николе Тесле и на тај
начин буде заступљен у медијима у којима до сада
то није био, као и у региону и дијаспори. Аутор
пројекта "Теслина визија Интернета" је Лазар
Бошковић, а дизајн изложбе је дело Душана
Војнова, из Orange студија.

teslinavizijainterneta.rs
теслинавизијаинтернета.срб

Пројекат је отпочео изложбом у Галерији "O3one",
од 9. до 13. јула, а настављен мултимедијалном
изложбом "Тесла 3 у 1" (једна од три целине је била
и Теслина визија Интернета), у Галерији Општине
Врачар, која је 16. августа затворена, у присуству
професора др Дениса Вилкокса, једног од највећих
светских PR стручњака данашњице и великог
поштоваоца Теслиног дела. Комплетан садржај
изложбе доступан је и кроз инфографик на
посебном интернет сајту, на српском и енглеском.

ПРОМОТИВНИ ЕФЕКТИ
Забележена је 241 медијска објава везана за обе
изложбе. Вест о изложби објавиле су скоро све
националне ТВ и радио станице и национални
штампани медији, као и магазини који ређе прате
рад РНИДС-а. У резултатима Google претраге појам
"Теслина визија Интернета" (који до 5. јула није
постојао) појављивао се неколико стотина хиљада
пута. Осим плаћања штампања паноа за изложбу,
остало је урађено у склопу редовних активности.
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ОСТАЛЕ
активности
Инфографик о предностима .RS домена
На Конкурсу за дизајн
инфографика о
предностима .RS
домена, који је
организовао РНИДС, у
сарадњи са
дизајнерском
заједницом окупљеном
око интернет портала
GreenDesign.rs,
победио је рад
дизајнера Марка
Живановића из
Београда. Било је
пријављено преко 40
радова.
Инфографик на
једноставан и визуелно
упечатљив начин
представља свих пет
предности .RS
националног интернет
домена: присутво на српском тржишту, доступност
назива домена, заштиту идентитета и брендова,
безбедност за посетиоце сајтова и припадност
локалној интернет заједници.
Промоција инфографика је одржана 14. децембра,
присуствовало јој је четрдесетак блогера,
твитераша и новинара, а на Твитеру је пропраћена
под ознаком #InfografikUp.
ПРЕУЗМИТЕ ИНФОГРАФИК:
www.nadjimelako.rs/rs-инфографик

Покровитељство стручних скупова
РНИДС је финансијски помогао одржавање
следећих стручних скупова:
• Конференција "Е-трговина 2012", 25-27. април,
Палић
• "Mobile Monday Serbia" (организатор SEE ICT),
Београд
• "Infotech" (организатор ЈУРИТ), 28-31. мај,
Врњачка Бања
• Међународни научни скуп "Data Mining in
Bioinformatics 2012" (организатор Математички
факултет), 26-28. јун, Београд
• Међународни летњи академски курс "Dream IT,
Code IT" (организатор Удружење студената
технике Европе БЕСТ), 20-30. јул, Ниш
Такође, РНИДС је суиздавач "ИКТ билтена",
заједно са Друштвом за информатику Србије.

Посебно WebTop50 признање за 2012.
На свом годишњем
WebTop50 избору,
рачунарски часопис
"PC Press" је доделио
Посебно признање
РНИДС-у за 4ПИ Програм подршке
пројектима
популаризације
Интернета.
Специјално признање РНИДС је заслужио за
успешно трогодишње спровођење конкурса за
4ПИ, који помаже развој домаћих сајтова и
повећање корисног интернет садржаја на српском
језику и националним доменима .RS и .СРБ.

КОМПЛЕТАН СПИСАК:
www.pcpress.rs/webtop50-2012
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КОНТАКТ
Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147
Интернет адресе:
rnids.rs
рнидс.срб

ИМПРЕСУМ
РНИДС - Годишњи извештај 2012

Друштвене мреже:
www.linkedin.com/company/RNIDS
www.facebook.com/RNIDS
www.youtube.com/RNIDSonline
www.twitter.com/RNIDS
GPS локација:
Географска ширина 44049' 20"
Географска дужина 20028' 12"

Издавач:
Регистар националног интернет домена Србије,
Београд
За издавача:
Александар Поповић, в.д. директора
Уређивачки тим:
Предраг Милићевић
Дејан Ђукић
Жарко Кецић
Александар Поповић

Радно време:
09.00-17.00, радним данима
Телефони:
+381 (0)11 7281-281

Концепт и текст:
Лазар Бошковић

Факс:
+381 (0)11 7281-282

Дизајн и припрема:
АгитПРОП, Београд

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

Фотографије:
Архива РНИДС-а

Београд, мај 2013.
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