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Пред читаоцима је шесто издање Годишњег извештаја РНИДС-а у облику
публикације намењене најширој публици заинтересованој за рад Фондације.

Најважније активности и догађаји током 2016. били су:

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а је била знатно појачана током 
године, првенствено ради припрема за прелазак на нови Систем за регистрацију 
и нове Опште услове регистрације, који су једновремено ступили на снагу. 
Успех имплементације новог Система за регистрацију, анкете и разговори са 
ОР-овима су показали да су изузетно задовољни одличном сарадњом са 
Регистром и начином како РНИДС обавља овај посао.

Едукативно-промотивна кампања „Мој посао, мој домен“ и, у оквиру ње, 
конкурс „Прави примери интернет присуства" су реализација вишегодишње 
тежње да се на једноставан начин, примерима из праксе, објасне и повежу 
едукација о коришћењу Интернета за предузетнике и едукација о правилном 
коришћењу националних домена за изградњу интернет идентитета.
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УВОД

Данко Јевтовић
директор РНИДС-а

Изабран је нови сазив Управног одбора РНИДС-а

Пуштен је у рад нови Систем за регистрацију назива 
интернет домена и усвојени су нови Општи услови регистрације

Одржани су седми ДИДС и други РИФ

Обележено је 10 година рада РНИДС-а

Поводом годишњице .СРБ домена одржан је скуп „Ћирбастерс“

Одржана је панел дискусија „Спамовање лудом радовање“ у оквиру 
европског месеца интернет безбедности

У Београду је одржана Генерална скупштина Удружења европских 
националних регистара интернет домена највишег нивоа (CENTR), чији 
је РНИДС члан, као и Европски дан регистрара, уз учешће бројних 
европских регистрара и националних регистара

Изабрани су финалисти Конкурса "Прави примери интернет присуства"

Спроведена је едукативно-промотивна кампања „Мој посао, мој домен“

У сарадњи са РТС-ом је израђен и емитован документарац “1 Интернет, 
3 домена, 4 државе“

Одржане су три конференције овлашћених регистара РНИДС-а
(скраћено: ОР)

Израђен је Акциони план за унапређивање комуникација са ОР-овима

РНИДС је проглашен ИКТ системом од посебног значаја, у смислу 
Закона о информационој безбедности

Закључен је Споразум о сарадњи са CERT-ом МУП-а Србије

РНИДС је постао члан RIPE NCC
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Поштовани чланови локалне интернет заједнице,

У 2016. смо обележили 10 година од оснивања Фондације и тим поводом 
са Радио-телевизијом Србије продуцирали смо документарну емисију
„1 Интернет, 3 домена, 4 државе“, као ТВ причу о 20 година званичне 
историје Интернета у Србији. Крајем године, заслужним грађанима и 
грађанкама српског интернет простора уручена су јубиларна признања 
поводом 10 година од оснивања Фондације.

Осим избора нових чланова Управног одбора, Конференција суоснивача 
је након спроведене јавне расправе усвојила измене и допуне Општих 
услова о регистрацији назива националних интернет домена. Тиме је 
омогућен прелазак на нови Систем за регистрацију назива интернет 
домена који прати савремене трендове светских интернет регистара.

Према локалној интернет заједници, већа пажња је била усмерена ка 
едукацији о сајбер безбедности, заштити интелектуалне својине и 
трендовима у пословном наступу на глобалној мрежи. Домаћи правни 
субјекти и предузетници који желе да постану део ове успешне интернет 
приче увек могу да приступе РНИДС-у и директно утичу на развој 
српског интернет простора.

Поштовани корисници српског интернет простора,

За светску интернет заједницу је 2016. била преломна јер је реализованa 
дуго припремана транзиција надзора над IANA функцијом и редефинисање 
улоге ICANN-а, ради реализације вишеактерског управљања Интернетом. 
Фондација РНИДС, која већ 10 година, на истим принципима, остварује 
своју улогу у управљању националним доменским простором, дала је 
активан допринос и успешном завршетку овог процеса.

Управо су теме управљања Интернетом и безбедности корисника биле 
носеће теме на годишњој Конференцији ДИДС 2016, којој је и овог пута 
активну подршку пружио ICANN. РИФ 2016, другог дана ДИДС-а,  био је и 
својеврстан увод у SEEDIG 2016 – регионални скуп о управљању Интернетом 
одржан у Београду. 

Представници РНИДС-а су активно учествовали и на другим домаћим и 
међународним скуповима, дајући свој допринос развоју интернет сервиса, 
унапређивању домаће регулативе и дефинисању стратешких опредељења 
развоја домаћег Интернета.

Фондација РНИДС, сталним унапређивањем квалитета свог рада и 
укључивањем најшире заједнице у послове уређивања домаћег интернет 
простора, истрајно доприноси подизању квалитета свих видова остваривања 
интернет присуства корисника националних домена.
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Зоран Бухавац
председник Конференције

суоснивача РНИДС-а

Војислав Родић
председник Управног

одбора РНИДС-а



2016. У БРОЈКАМА
НОВО У 2016: СТАЊЕ НА КРАЈУ 2016:

1 • Документарна ТВ емисија „1 Интернет, 3 домена, 
4 државе“ на РТС-у

МЕДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ

3
• 22. јануара
• 14. јуна
• 23. новембра

КОНФЕРЕНЦИЈЕ ОВЛАШЋЕНИХ
РЕГИСТАРА РНИДС-А

4
• Велика плакета за чланове YU NIC-а
• Велика плакета за државне институције које 

су пружале покровитељство радним групама 
интернет заједнице за реформу регистра 
интернет доменa

• Велика плакета за прве суосниваче РНИДС-а
• Велика плакета за чланове првог Управног 

одбора РНИДС-а

ВЕЛИКЕ ПЛАКЕТЕ ПОВОДОМ
10 ГОДИНА РНИДС-А

5 • Систем за регистрацију назива домена “RSreg 2”
• Акциони план за побољшање комуникације

са ОР-овима
• Акција „Летњи позиви“
• Програм суфинансирања оглашавања ОР-ова
• Обука за Гугл оглашавање за ОР-ове

ПРОЈЕКАТА ЗА БОЉИ РАД ОР-ОВА

2 МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНА СКУПА
У БЕОГРАДУ
• Генерална скупштина CENTR-а
• SEEDIG 2016

регистрованих назива
.RS домена

93.711 

12 
запослених у
Канцеларији РНИДС-а

40 
овлашћених регистара
РНИДС-а

69 
суоснивача РНИДС-а

2.736 
регистрованих назива
.СРБ домена
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1 ПОСЛОВИ
РЕГИСТРА
И ТРЖИШТЕ
ДОМЕНА



Током 2016. DNS сервис је радио без прекида. Због преласка на нови Систем за регистрацију назива 
домена RSreg 2, регистрација је планирано била ван функције пет сати. Укупни непланирани прекиди у 
доступности сервиса за регистрацију назива домена трајали су 32 минута.

Иако је Систем за регистрацију назива домена током 2016. потпуно обновљен (нова опрема и нови 
софтвер) сви кључни сервиси су били доступни више од 99,9% времена.

Систем за регистрацију назива домена
РНИДС је 26. јула прешао на нови Систем за регистрацију назива интернет домена RSreg 2. Нови Систем 
којим се региструју називи националних интернет домена највишег нивоа .RS и .СРБ олакшава рад 
овлашћених регистара РНИДС-а и омогућава им коришћење EPP протокола као општеприхваћеног
индустријског стандарда. Такође, омогућава и почетак примене нових Општих услова о регистрацији 
назива интернет домена, који захтевају исправност адресе е-поште регистранта, која постаје неопходна
за верификацију података о регистрованом називу домена.

Систем за регистрацију базиран је на савременој модуларној архитектури, која омогућава већу поузданост 
и безбедност, боље перформансе, и олакшава одржавање и даља функционална унапређивања. Пројекат 
софтвера за регистрацију назива домена је, на основу захтева РНИДС-а, урадио Електротехнички факултет 
Универзитета у Београду, а развој, имплементација и одржавање поверени су компанији IT Biz Solutions из Београда.

У сарадњи са овлашћеним регистрима РНИДС-а, рађено је на даљем унапређивању процедура за регистрацију, 
што је у многим случајевима захтевало интервенције на самом Систему, а крајем године имплементирана 
је прва верзија нове услуге РНИДС-а – Закључавање домена на страни Регистра, чија примена почиње
1. јануара 2017.

Техничка сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Током 2016. сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а била је веома интензивна, са фокусом на 
имплементацију новог Система за регистрацију назива домена и примену нових правила за регистрацију. 
Канцеларија РНИДС-а је у овом периоду одвојила и посебне термине „отворених врата“ за техничку помоћ 
ОР-овима, која се, пре свега, односила на подршку око имплементације новог машинског интерфејса који 
користи EPP протокол, успостављање сигурног комуникационог канала са системом РНИДС-а, као и 
појашњења везана за нове процедуре регистрације и начине њихове имплементације у новом Систему.

Током 2016. РНИДС је добио три нова овлашћена регистра, EutelNet, NetCast и NetLogic, а са радом је 
престала компанија BeoNet, која је постала део BeotelNet-a. 

СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
И ДОСТУПНОСТ НАЗИВА ДОМЕНА
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1 ПОСЛОВИ РЕГИСТРА И ТРЖИШТЕ ДОМЕНА

ИКТ инфраструктура

Назив сервиса

DNS сервис

Сервиси RsReg апликације

Финансијски сервиси регистрације

Трајање прекида

Без прекида

5ч 32м

5ч 32м

Расположивост

100%

99,94%

99,94%



Систем за разрешење DNS упита
Мрежа ауторитативних DNS сервера РНИДС-а била је доступна 100% времена, и без застоја у раду. Такође, 
сви секундарни DNS сервери су правовремено преузимали зонске фајлове и били су доступни 100% времена.

Безбедност Регистра
Током 2016. није било значајних напада на системе РНИДС-а. Стандардни покушаји „упада“ и краткотрајни 
DDoS напади мањег интензитета, пре свега на DNS системе и веб презентације РНИДС-а, нису имали 
никакве последице на рад сервиса.

Имплементација нове опреме у дата центрима и инсталација новог Система за регистрацију назива домена 
подигли су ниво заштите основних сервиса на виши ниво. Приступ Систему за регистрацију домена је 
комфорнији, али уједно и безбеднији у односу на систем који је био у употреби до краја јула.

Безбедност осталих делова система је такође значајно унапређена, имплементиран је савремени систем за 
праћење параметара мрежног саобраћаја и хардверске и софтверске инфраструктуре и имплементиран 
ефикасан систем заштите од вируса и злонамерног софтвера.

За све значајне јавне сервисе РНИДС-а су набављени и имплементирани SSL сертификати. Такође, сајт 
РНИДС-а је подешен у складу са најбољом праксом за безбедност заглавља (“headers security”), чиме је 
подигнут ниво безбедности у случајевима напада који користе недостатке веб сервиса.

Унапређивање аката о регистрацији
Нови Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена донети су на седници Конференције 
суоснивача одржаној 28. маја. Измене се односе на податке који се прикупљају у поступку регистрације 
домена, као и на давање већег значаја адреси е-поште, превасходно као последица укидања прикупљања 
ЈМБГ-а. Остале измене се односе на увођење поступка потврђивања регистрације нових домена и увођење 
нове услуге закључавања домена на нивоу Регистра.

Током године у пар наврата ажуриране су Процедуре регистрације назива националних интернет домена, а 
започете су и активности на унапређивању аката који уређују послове регистрације назива домена. 
Започет је рад на Општим условима о раду ОР-ова, након чега ће бити рађено на административним и 
техничким условима, као и акту коју уређује приговоре у вези повреда аката о регистрацији и надзор над 
радом ОР-ова.

Надзор над применом аката о регистрацији
Комисија за утврђивање повреда одредби аката о регистрацији националних интернет домена је поступала 
у неколико случајева, а ОР-овима који су прекршили правила регистрације изречене су одговарајуће мере и 
дати налози да обуставе поступање које је утврђено као супротно правилима.

РАЗВОЈ И ПРИМЕНА ПРАВИЛА
ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
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РНИДС је спровео акцију провере ажурности података које поседује о ОР-овима. Провера је вршена 
упоређивањем података које поседује РНИДС са подацима који су доступни јавно. Поред тога, контактирани 
су ОР-ови који имају нула или свега неколико назива домена, како би се изјаснили да ли су заинтересовани 
за наставак сарадње или желе да раскину уговор о обављању послова регистрације назива домена. 
Beotelnet-Carrier и Veratnet су доставили дописе којима су затражили раскид уговора, што је спроведено у дело.

Почетком четвртог квартала РНИДС је примио допис са захтевом да се назив домена светски познате 
компаније пренесе на титулара истоветног жига. Захтев није био поткрепљен одлуком суда или тела за 
решавање спорова у вези назива домена, те је РНИДС одбио да поступи по таквом захтеву.

Решавање спорова у вези са називом домена
Током 2016. је решен један доменски спор, око назив домена ducati.rs. Тужилац, компанија Ducati Motor 
Holding, која је носилац међународно признатог жига “Ducati”, а који је истоветан регистрованом називу 
домена, победила је у овом спору, те је наложен пренос овог домена.

1 ПОСЛОВИ РЕГИСТРА И ТРЖИШТЕ ДОМЕНА

РАЗВОЈ ТРЖИШТА ДОМЕНА
Број домена
Укупан број назива националних интернет домена повећан је у 2016. и на крају године износио је 96.447, 
што је за 4.612 више него на крају 2015. (стопа раста у односу на 2015. износи око 5%, док је годишња стопа 
раста у претходном петогодишњем периоду на нивоу од око 2,6%). Месечна стопа раста укупног броја 
назива националних интернет домена у 2016. износи 0,37%, у односу на претходне године када су стопе 
износиле 0,35% у 2015, 0,18% у 2014, 0,13% у 2013, 1,21% у 2012. и 0,73% у 2011.

Уколико посматрамо .RS и .СРБ као два одвојена ентитета јасно се уочава тренд раста .RS домена 
успостављен током претходних година. У овој години број латиничких домена порастао је за 5,4% у односу 
на претходну и 11% у односу на 2014. Годишња стопа раста .RS домена у протеклом петогодишњем периоду 
износи око 4,4% уз стабилан тренд раста на годишњем нивоу, док се месечна стопа раста усталила на 
нивоу 0,4%. Дугорочније гледано, подаци указују и на успоравање тренда раста, што је примећено и у 
већини европских националних регистара.

Однос два главна национална доменска простора, .RS и .СРБ, као и понашање IDN назива интернет домена 
у трећој години обнове, кореспондира са искуствима осталих националних регистара који су увели IDN 
називе интернет домена. Укупан број .СРБ домена исказује пад од око 5% (око 0,5% на месечном нивоу), 
што је потпуно у складу са припадајућим процентом обнове, који на годишњем нивоу износи око 81%.
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Однос физичких и 
правних лица као 
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Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а
Програм суфинансирања оглашавања овлашћених регистара РНИДС-а настављен је и током 2016. 
Израђен је Акциони план за унапређивање комуникација са ОР-овима, који је реализован комуникацијом 
кроз онлајн канале, на конференцијама ОР-ова и другим окупљањима, као и директним путем, кроз 
телефонске разговоре и састанке. Онлајн комуникација је посебно унапређена слањем седам анкета на 
различите теме (Програм суфинансирања, конференције ОР-ова, едукације, миграција и коришћења новог 
Система за регистрацију домена...), које су наишле на јако добар одзив.

Директна комуникација са ОР-овима је унапређена увођењем Slack-а — једноставне „chat“ апликације за 
комуникацију кроз индивидуалне поруке и групе за разговор. Периодично обавештавање ОР-ова путем 
MailChimp сервиса и слања информација на општу, техничку и маркетинг е-листу, настављено је током 
2016. Редовно су слате месечне ранг листе ОР-ова и CENTR-ови месечни билтени, материјали едукативно-
промотивних кампања, техничка и административна обавештења, доменске статистике, позиви на 
догађаје, едукације и конференције ОР-ова.

Током 2016. су одржане три конференције ОР-ова, на којима је било речи о свим важним техничким, 
правним, административним и маркетиншким питањима. Конференцијама је, у просеку, присуствовао 31 
представник из 18 ОР-ова. У трећем кварталу организоване су две целодневне обуке на тему оглашавања 
на Гуглу, које је одржао Мирослав Варга (Escape), а обукама су присуствовали запослени из 11 ОР-ова.

Директор РНИДС-а је спровео акцију „Летњи позиви“ у оквиру које је обавио телефонске разговоре са 
руководиоцима свих ОР-ова. Циљ је био да се у директном разговору добију информације о томе како 
ОР-ови виде однос између њих и РНИДС-а и саслушају њихове идеје за даље унапређивање сарадње и 
развој тржишта домена. Поред тога, директор је одржао и заједнички састанак са руководиоцима ОР-ова, 
којем је присуствовао и председник УО. Састанак је искоришћен за размену мишљења о међусобној 
сарадњи, а како је одржан по завршеној миграцији на нови Систем за регистрацију назива домена, 
искоришћен је и за малу прославу успешног пуштања новог софтвера у рад.

Едукативно-промотивне кампање

Прави примери интернет присуства

У склопу својих програма сарадње са локалном интернет заједницом, а поводом 10 година од оснивања, 
РНИДС је током 2016. промовисао запажене примере интернет присуства малих привредника, које је 
изабрао кроз Конкурс "Прави примери интернет присуства". Конкурс је био намењен онима чији су интернет 
сајтови на једном од националних интернет домена (.RS или .СРБ) и спадају у мале привредне субјекте до 
20 запослених, а задовољавају и услове Конкурса. Циљ Конкурсa је био избор малих фирми које су свој већ 
развијен основни офлајн бизнис надградиле квалитетним присуством на Интернету, како би се на њиховим 
примерима такво присуство промовисало у јесењој едукативно-промотивној кампањи.
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Конференција ОР-ова, 14. јун
Конференција ОР-ова,

23. новембар

Конференција ОР-ова,
22. јануар



Конкурс је организован од 18. априла до 30. маја, а током његовог трајања се, преко странице на адреси 
praviprimeri.rs, пријавила 41 фирма, при чему њих 17 нису испуњавале задате услове, тако да су разматране 
24 пријаве. Финалисте Конкурса одабрала је независна петочлана Комисија у саставу Радојка Николић, 
директорка NIRA Press-а, Јелена Булатовић, извршна директорка Српске асоцијације менаџера, др Сања 
Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије, Раде Тричковић, директор Httpool-а и 
Мугдим Шехалић, члан Управног одбора УЕПС-а. Финалисти Конкурса су били mojazubarka.co.rs, alibris.rs, 
lespetits.rs и travelboutique.rs.

Конкурс је био промовисан оглашавањем на Фејсбуку, Твитеру, Httpool и Google Display мрежама, као и у 
резултатима Гугл претраге, као и интензивним PR активностима и гостовањима у медијима, а информација 
о Конкурсу је била прослеђена на бројне адресе удружења привредника и развојних агенција широм Србије.

Мој посао, мој домен

Као наставак Конкурса „Прави примери интернет присуства“, крајем трећег квартала 2016. је започета 
јесења едукативно-промотивна кампања „Мој посао, мој домен“, у којој је квалитетно присуство на Интернету 
промовисано кроз примере две предузетнице које су победиле на Конкурсу: Стоматолошке ординације 
„Моја зубарка“ из Ниша и Књиговодствене агенције „Алибрис“ из Београда.
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Оне су одабране као финалисти Конкурса јер имају успешан наступ на Интернету захваљујући најпре 
својим интернет сајтовима на националном .RS домену. У оба случаја је реч о предузетницама које имају 
класичне офлајн послове (који нису базирани на Интернету) и успешно их шире захваљујући својим 
сајтовима на .RS домену. Присуством на својим онлајн локацијама њих две дају прави пример како се 
користи Интернет у пословне сврхе и за мале бизнисе, чак иако се баве у потпуности офлајн пословима. 
Кампања је била намењена првенствено предузетницима и малим фирмама које често мисле да „нису 
довољно велике“ да би имале свој сајт на Интернету и да им такво присуство не користи у пословању. 
Порука кампање је да квалитетно присуство на Интернету може свакоме да користи, колико год његова 
фирма била мала, а посао локалан.

Промотивне активности у оквиру кампање спроведене су од 18. септембра до 15. децембра, са циљем 
постизања боље препознатљивости националних интернет домена и јачањем свести о важности веб сајта 
као основе квалитетног интернет присуства. Промоција је била усмерена на генерисање што више прегледа 
видео садржаја и интеракција на различитим каналима ради остварења што већег броја посета одредишним 
страницама кампање и другим садржајима на сајту домен.срб.

Главна одредишна страна кампање је креирана на domen.rs/moj-posao-moj-domen, на коју је преусмерена 
званична адреса кампање - naravno.rs, а на domen.rs/zubarka-na-internetu и domen.rs/knjigovodja-na-internetu 
су представљене приче зубарке и књиговође. На њима су објављени њихови троминутни видео тестимонијали, 
а краће двоминутне верзије и teaser-и од 30 секунди су објављени на друштвеним мрежама одакле су 
директно промовисани. За потребе кампање и општу промоцију .RS домена, креиран је и кратки видео 
„Наравно RS“.

Интернет присуство РНИДС-а
За Конференцију ДИДС 2016 је редизајниран сајт на адреси дидс.срб, на којем је примењен нови визуелни 
идентитет, а побољшане су му и функционалности за пријављивање посетилаца. Сајт је, као и претходних 
година, доступан на српском (ћириличка и латиничка верзија) и енглеском језику. Поред актуелног програма, 
биографија говорника и најава, на сајту су, у оквиру архиве, доступни и материјали (текстови, фотографије и 
видео снимци) са свих претходних конференција од 2011. За потребе представљања Регионалног интернет 
форума (РИФ 2016), израђен је сајт на адреси риф.срб. На сајту је примењен нови визуелни идентитет и 
омогућена пријава учесника РИФ-а, а објављени су и текстови, најаве, програм, видео снимци и фотографије 
са претходног РИФ-а.

Сајт домен.срб / domen.rs
Као и претходне године, сајт домен.срб / domen.rs је остао централно место за едукацију корисника 
Интернета у Србији. У 2016. је посебна пажња посвећена едукативним садржајима у секцији „Корисни 
садржаји о домену“, која је освежена већим бројем текстова, као и инфографика на различите теме.

У односу на претходну годину, унапређена је видљивост сервиса за проверу расположивости домена 
(WHOIS) и Изборника ОР-ова на насловној страници сајта. У другом кварталу је редизајнирано заглавље 
сајта (header), тако да је из њега могућа директна провера расположивости назива интернет домена, а и 
Изборнику је могуће приступити директно, кликом на дугме „Одабери регистар“.

Изборник ОР-ова је у 2016. унапређен прецизнијим дефиницијама услуга које овлашћени регистри нуде. 
Дефиниције су видљиве кликом на дугме „Филтрирај регистре према жељеној услузи“ и настале су као резултат 
дискусије и у консултацији са представницима ОР-ова на Конференцији ОР-ова одржаној у трећем кварталу.

Током 2016. у оквиру секције „Корисни садржаји о доменима“ је објављено 16 нових садржаја и промовисано 
кроз различите канале комуникације. Било да су ауторски или креирани наменски за промоције догађаја, 
пракса је показала да учестала објава нових садржаја у великој мери доприноси популарности сајта и 
интензивирању комуникације на друштвеним мрежама.
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Присуство РНИДС-а на друштвеним медијима
Дељењем различитих садржаја, како креираних од стране РНИДС-а тако и занимљивости из области 
Интернета, технологије и интернет домена, свакодневно се радило на информисању и едукацији циљних 
група на друштвеним мрежама. Овакав приступ је давао резултате не само у виду позитивних реакција на 
друштвеним мрежама, већ и у активном укључивању у рад специфичних заједница и добијања одговора и 
конструктивних коментара корисних за будући рад и активности.

Најинтензивнија комуникација и оглашавање у 2016. спроведени су на Фејсбуку и Твитеру. У односу на 
2015, публика која прати РНИДС на Фејсбуку повећала се за 12%, док је број пратилаца РНИДС-овог Твитер 
профила већи за 21%. Инстаграм је након Фејсбука и Твитера најпопуларнија мрежа у Србији и током 2016. 
се показао као одличан канал за промоцију активности и општу препознатљивост Фондације. РНИДС-ов 
налог има 455 пратилаца, што је за 66% више него у 2015. Током 2016. редовно су уређивани и налози на 
Google+, LinkedIn-у и Pinterest-у, али са нешто мањим интензитетом, услед слабије популарности ових 
мрежа у Србији. РНИДС-ов YouTube канал је редовно ажуриран најновијим видео прилозима, медијским 
наступима, снимцима са Конференције суоснивача и одржаних догађаја.

Анализе тржишта домена
Квантитативно истраживање тржишта

Агенција MASMI је током четвртог квартала за потребе РНИДС-а спровела квантитативно истраживање о 
ставовима корисника интернет домена према националним и интернационалним доменима, њиховим 
карактеристикама и међусобном односу. Током истраживања су покривене различите теме, међу којима
су мотиви за регистрацију домена и намена домена код постојећих корисника, микро и макро окружење, 
стимуланси и фактори који утичу на понашање купаца, предности и недостаци националних и интернационалних 
домена, процес одлучивања, процена алтернатива, разлози за доношење одлуке о регистрацији итд.

Испитаници су чинили репрезентативан узорак према величини предузећа (микро, мала и средња) и према 
заступљености предузећа на српском тржишту, а били су особе које су у предузећу задужене за избор и 
регистрацију интернет домена, тј. доносиоци одлуке о избору и регистрацији. Већина предузећа има регистрован 
.RS домен, а за њим следи .COM, док су остали национални и интернационални домени знатно мање 
заступљени. Интересантан је и податак да релативно велики проценат представника предузећа није имао 
посебну жељу да региструју неки одређени домен пре него што су ступили у контакт са изабраним овлашћеним 
регистром, што указује на велику важност ОР-ова у процесу избора домена пре регистрације. Главни извори 
информисања о доменима су интернет претраживачи (уопштено) и савети професионалаца из ИТ области, а 
на трећем месту се налазе сајтови ОР-ова. Притом, професионалци/консултанти често упућују представнике 
предузећа на сајтове ОР-ова или се сајтови ОР-ова налазе самостално путем интернет претраге. 

Већина корисника сматра да је домен веома важан за пословање њихове фирме. Највећи проценат 
корисника сматра да домени .RS и .COM имају најбољу позиционираност на претраживачима, при чему 
скоро четвртина њих сматра да се сајтови на домаћим доменима ипак боље позиционирају. Домен .RS је 
оцењен као најпоузданији, слично као и домен .CO.RS, а следи их .COM домен, док су остали домени 
оцењени као мање поуздани. Три главна фактора који утичу на избор домена су њихова поузданост, 
лакоћа проналажења од стране посетилаца и позиционираност на претраживачима, док су начин плаћања, 
цена и начин регистрације домена (онлајн или офлајн) најмање важни. С обзиром на то да се већи проценат 
корисника информише тако што тражи савет професионалца, стручна јавност представља врло битну 
циљну групу за едукативне активности РНИДС-а.

Анализа односа ИТ стручњака према доменима

Поводом трећег „Developers’ mDay“-а је током четвртог квартала спроведена онлајн анкета коју је попунило 
283 девелопера, веб дизајнера и осталих ИТ стручњака. Анализа кључних резултата анкете указује на то да 
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домаћи ИКТ стручњаци домене сматрају и те како важним и да су веома често у прилици да своје клијенте 
саветују на ову тему. Од укупног броја испитаника, 83% је саветовало своје клијенте у вези са регистрацијом 
домена, а 80% њих је за потребе клијента регистровало неки домен, 34% њих би клијента саветовало да 
зависно од тржишта и говорног подручја изабере одговарајући домен, а 23% би га директно саветовало да, 
ако ради у Србији, буде на .RS домену. Приликом регистрације за клијенте, 78% испитаника домен региструје 
на клијента, али чак 15% испитаника клијентов домен региструје на себе или своју фирму, на шта је посебно 
скренута пажња током презентације на mDay-у. При избору ОР-а најважнији су им корисничка подршка, цена 
услуга и могућност плаћања картицом преко Интернета. Чак 59% испитаника не зна ништа о новинама у 
регистрацији домена, што указује на то да и даље постоји потреба за интензивном едукацијом јавности о овој 
теми, али, с обзиром на добијене одговоре, и о другим темама у вези избора и регистрације домена.

Односи са јавношћу и анализа присуства РНИДС-а у медијима
Током 2016. РНИДС је имао укупно 598 објава у свим врстама медија. У првом кварталу је забележено 
укупно 316 објава, а најзаступљеније теме су биле ДИДС 2016 (180 објава), „Ћирбастерс“ - четврти рођендан 
.СРБ домена (52 објаве) и сајбер безбедност (27 објава). У другом кварталу је забележено укупно 97 објава, 
које су већином покривале Конкурс "Прави примери интернет присуства" (41 објава) и скуп SEEDIG 2016 (31 
објава). У трећем кварталу је забележена укупно 91 објава, а најзаступљеније теме су биле вест о пуштању 
у рад новог софтвера за регистрацију назива домена (34 објаве), 10. годишњица РНИДС-а (23 објаве) и 
кампања „Мој посао, мој домен“ (20 објава). У четвртом кварталу су забележене укупно 94 објаве које су 
већином покривале сајбер безбедност и скуп "Спамовање лудом радовање" (34 објаве) и кампању „Мој 
посао, мој домен“ (15 објава).

Током године су, разним поводима, реализована бројна гостовања и интервјуи. На основу анализе 606 
објава које је обухватио клипинг, број објава на интернет порталима је износио 66% свих објава, али је и 
даље највећа вредност објава забележена у електронским медијима (849.914 EUR).

РНИДС ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2016. 

14

НАЈЗАСТУПЉЕНИЈЕ ТЕМЕ У 2016.



Током 2016. РНИДС се појавио у 145 различитих медија – 22 штампана медија, 18 телевизијских и радио 
станица и 105 интернет портала. У штампаним медијима забележено је укупно 100 објава, у телевизијским 
и радијским емисијама 105, а на интернет порталима укупно 401 објава. Притом је доминирао примарни и 
планирани публицитет – 88% медијских објава је било планирано (536 објава), док се у 478 објава РНИДС 
појављивао као примарна тема објаве (79% свих објава). Просечна оцена наклоњености је била 2,39.

О активностима РНИДС а су извештавале све релевантне медијске куће. У поређењу са претходном 
годином, број објава бележи повећање у електронским медијима за скоро 30%, док се пад броја објава 
бележи на веб порталима (за 12%) и у штампаним медијима (за 27%). Истовремено, у поређењу са 2015,
у 2016. вредност објава бележи пад у штампаним медијима за 27% и на веб порталима за 23%, док се у 
електронским медијима бележи раст од скоро 4%. Укупна вредност свих објава је била 1.006.809 EUR, 
прерачунато по AVE (Add Value Equivalency) методологији, којом се позиција односно простор у одређеном 
медију множи с вредностима из ценовника оглашавања за ту позицију.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Представници Универзитетског теле-информатичког центра Универзитета у Сарајеву (УТИЦ), који
управља националним интернет доменом Босне и Херцеговине – .BA, били су гости РНИДС-а 21. априла. 
Том приликом је закључен Споразум о сарадњи, који обухвата размену искустава и најбоље праксе у свим 
областима рада националних регистара, а посебно у области унапређивања техничке инфраструктуре, 
сигурности, софтвера и правних аката везаних за регистрацију домена.

Током другог квартала Управни одбор је покренуо иницијативу за придруживање РНИДС-а организацији 
RIPE NCC (Réseaux IP Européens – Network Coordination Center), која управља нумеричким интернет ресурсима 
у региону Евро-Азије и Блиског истока. Конференција суоснивача, на својој првог електронској седници, 
одржаној од 7. до 14. септембра, усвојила је Одлуку о приступању РНИДС-а организацији RIPE NCC. Тиме је 
РНИДС добио могућност да све IP ресурсе које тренутно користи обједини под својим корисничким 
налогом, унапреди сопствени организациони капацитет кроз обуке и размену искустава на семинарима и 
састанцима које организује RIPE NCC, као и да даље унапреди сарадњу са RIPE NCC у области управљања 
Интернетом у региону Југоисточне Европе.
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Организација међународних скупова
SEEDIG 2016

У Београду је 22. априла одржан други регионални догађај SEEDIG 2016 о управљању Интернетом у
југоисточној Европи (South Eastern European Dialogue on Internet Governance). Домаћин овог догађаја био је 
РНИДС, док су локални институционални партнери били Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
као и Дирекција за електронску управу при Министарству државне управе и локалне самоуправе. Скуп је 
одржан уз подршку бројних међународних институција (Савет Европе, Европска комисија, IGF, IGFSA, ICANN, 
ISOC, RIPE, EuroDIG), а подржале су га стране и домаће интернет компаније (Afilias, Serbian OpenExchange, 
SBB i Stanco). У организацији догађаја учествовало је преко 50 интернет експерата из региона југоисточне 
Европе, а сам скуп је посетило око 120 људи из Србије и региона.

ДАН РЕГИСТРАРА

Трећи Дан регистрара у организацији Удружења европских регистара националних интернет домена (CENTR) 
и РНИДС-а одржан је 5. октобра у Београду. Окупио је око 80 учесника, међу којима су били представници 
европских регистара националних интернет домена и 22 регистрара из целог света. Током дискусија на 
различите теме, разговарало се о начинима за побољшање пословања, савременим трендовима у доменској 
индустрији и могућностима за привлачење нових регистраната. Скупу регистрара је присуствовало и више 
овлашћених регистара РНИДС-а, којима је ово била прилика са се упознају са водећим актерима европске 
DNS индустрије.

ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА CENTR-A

И 56. седница Генералне скупштине CENTR-a, такође у сарадњи са РНИДС-ом, одржана је 6. и 7. октобра у 
Београду. У њеном раду је учествовало око 70 представника европских регистара националних интернет 
домена. Разговарало се о томе какве ће ефекте IANA транзиција имати на националне интернет домене и 
разматране су могућности за развој тржишта домена. Усвојени су и предлози Стратегије и Буџета за 2017, 
а у рад су активно били укључени и представници Канцеларије РНИДС-а.

Учешће на међународним скуповима

Датум

1–2. 2.

3. 2.

4. 2.

16–17. 2.

1–2. 3.

5–10. 3.

17. 3.

22–23. 2.

14. 4.

18–20. 4.

Назив скупа

Domain pulse 2016

37th CENTR Admin

IG event

55th CENTR GA

CENTR Marketing

ICANN 55

49th CENTR Legal

ICANN CCT Review Team

HitIT.Digital

CENTR BoD offsite

Место

Лозана

Лозана

Букурешт

Будва

Талин

Маракеш

Лисабон

Лос Анђелес

Загреб

Бриж

Представници РНИДС-а

Александар Поповић

Дејан Ђукић
Стефан Ковач

Душан Стојичевић

Данко Јевтовић

Предраг Милићевић

Данко Јевтовић
Дејан Ђукић

Дејан Ђукић

Дејан Ђукић

Јелена Ожеговић

Данко Јевтовић

РНИДС ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2016. 
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Датум

17–19. 5.

28–29. 5.

1. 6.

5–9. 6.

9–10. 6.

21–22. 6.

27–30. 6.

4–7. 8.

29–30. 8.

15. 9.

22–25. 9.

28–29. 9.

13–14. 10.

23. 10.

24–28. 10.

3–9. 11.

14–15. 12.

Назив скупа

CENTR Jamboree 

Spark.ME

Cro-IGF 2016I

ICANN - CCT Review Team

EuroDIG

IPv6 скуп и SINOG

ICANN 56

Def Con 24

ICANN CCT Review Team

39th CENTR Admin

Weekend Media Festival

51th CENTR Legal

21th CENTR Marketing

35th CENTR Technical

RIPE 73

ICANN 57

Chair Vice-Chair (CENTR)

Место

Брисел

Будва

Опатија

Вашингтон

Брисел

Љубљана

Хелсинки

Лас Вегас

Беч

Блед

Ровињ

Гдањск

Трондхејм

Мадрид

Мадрид

Хајдерабад

Брисел

Представници РНИДС-а

Владимир Алексић
Жарко Кецић
Дејан Ђукић
Стефан Ковач
Предраг Милићевић

Милоје Секулић
Мирко Мирковић
Јелена Ожеговић

Војислав Родић

Дејан Ђукић

Душан Стојичевић

Слободан Марковић
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2 ПОСЛОВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Финансије
Током првог квартала 2016. доспела су два контингента државних записа, у износу од 36.000 евра и 
55.000 евра. На аукцији коју је организовала Управа за дуг Републике Србије, РНИДС је купио 98
двогодишњих обвезница деноминираних у еврима номиналне вредности 1.000 евра, уз годишњи купон од 
1,5%. Приликом орочавања средстава код пословних банака превасходно се водило рачуна о сигурносном 
аспекту, уз орочење стандардних износа који су намењени за ове потребе.

Финансијски план је током 2016. доживео само један ребаланс и то у децембру, поводом набавке мрежне 
опреме. Пре тога су се догодила само два једнократна трансфера са резерве. Прво је у другом кварталу 
урађен трансфер 500.000 дин за потребе покрића набавке Мајкрософт лиценци. Други трансфер је 
извршен током трећег квартала, 300.000 дин за потребе покрића учлањења РНИДС-а у RIPE NCC, а након 
одлуке Конференције суоснивача о учлањењу у ту организацију.

Набавке
Најзначајнија набавка од почетка године била је набавка Мајкрософт лиценци, у форми Мајкрософт OVS 
уговора на три године. Обновљене су и лиценце за антивирус (F-Secure), као и лиценце за виртуализацију 
(VMWare). У функцији подршке раду овлашћеним регистрима РНИДС-а, РНИДС је извршио набавку услуге 
израде и одржавања WHMCS модула за регистрацију .RS и .СРБ домена. Пуштањем у рад новог Система 
за регистрацију назива домена је практично и окончан тај процес отворене набавке, а извршена је и 
набавка софтвера за тестирање кода нове апликације за регистрацију назива домена.

За потребе донације РТС-у, као део пакета сарадње и израде документарне ТВ емисије, извршена је набавка 
шест преносних рачунара са пратећом опремом (торбе и бежични мишеви). Спроведен је отворен поступак 
набавке мрежне опреме, а са изабраним понуђачем је на самом крају године и потписан уговор. Купљен је 
пројектор Epson EB 1420Wi који је инсталиран у просторији за састанке, а уз њега је набављена и додатна 
опрема за повезивање са различитим уређајима и адаптерима и комфорно управљање уређајем. Купљена 
су и три мобилна телефона за потребе запослених у Канцеларији, као и штампач и преносни рачунар. 
Почетком године унапређен је алармни систем и реконфигурисани сензори за детекцију провале. Током 
другог квартала су набављени нови столови за потребе опремања конференцијске сале.

Примена ИКТ у пословању
Због великог броја активности у вези новог Система за регистрацију назива интернет домена је одлучено да 
се набавка софтвера за канцеларијско пословање помери за 2017. Почетком другог квартала Канцеларија је 
увела у рад „Slack“ софтвер за делотворнију комуникацију унутар тима.



РНИДС ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2016. 

РЕДОВНИ ПОСЛОВИ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
Правни послови
Састављен је нацрт опште Политике приватности која би се примењивала на прикупљање информација 
којима је могуће идентификовати неко лице (лични подаци), које РНИДС прикупља у било ком формату 
кроз своје сервисе, било директно или посредством овлашћеног регистра РНИДС-а. Питање личних 
података регистраната .RS и .СРБ домена, остала би материја Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена. 

Рачуноводство и ревизија
Током 2016. сви рачуноводствени послови су обављани редовно и несметано. Такође, у редовном оквиру 
су извршаване све обавезе према држави. Током јануара обављен је Попис имовине и обавеза, до краја 
тог месеца биле су комплетиране пописне листе и пратећи извештаји пописних комисија. Завршни рачун 
за 2015. (Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје) предат је Агенцији за 
привредне регистре у складу са законским роковима. Поводом почетка примене одредбе Закона о порезу 
на добит правних лица који се односи на порез по одбитку, прибављене су потврде о резидентности за 
добављаче из земаља са којима је Србија има уговор о избегавању двоструког опорезивања.

Рад представника независног ревизора у просторијама књиговодствене агенције и процес тестирања 
документације је обављен у другој половини маја. Ревизорски извештај о финансијским извештајима за 
2015. презентован је Конференцији суоснивача у децембру. За независног ревизора финансијских 
извештаја за период 2016-2018. (ре)изабрана је ревизорска кућа „Станишић Аудит“. Обухват рада Интерног 
ревизора се односио на период 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016, а кључна подручја анализе су била службена 
путовања и сви аспекти спроведених набавки. У најкраћем, мишљење је позитивно, односно налази су 
задовољавајући (ревизорска оцена устројености и функционисања интерних контрола).
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2 ПОСЛОВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31. 12. 2016.

Укупни прилив у 2016. износи 133.377.112 динара, са ПДВ-ом

Датум

Средњи курс евра

Валута

Средства у RSD

Текућа средства у RSD

Орочена средства у RSD

Укупно

Средства у EUR

Текућа средства у EUR

Орочена средства у EUR

Укупно

Укупно без ХоВ

Хартије од вредности

Укупно новчана средства

RSD

RSD

19.306.815

14.000.000

33.306.815

 Прерачунато у RSD

10.162.042

6.790.976

16.953.018

50.259.834

12.100.285

62.360.119

EUR

Прерачунато у EUR

€ 156.366

€ 113.386

€ 269.751

EUR

€ 82.302

€ 55.000

€ 137.302

€ 407.054

€ 98.000

€ 505.054

31. 12. 2016.

123,4723

ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА
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3 РАД ФОНДАЦИЈЕ

Јавност рада
Током 2016. су на сајт Фондације редовно постављани записници и одлуке са одржаних седница Управног 
одбора, периодични финансијски извештаји и јавни позиви за набавку опреме и услуга. Информације и 
материјали са седница Конференције суоснивача су, заједно са осталим информацијама о активностима 
Фондације, такође доступни на сајту.

Током првог квартала је на сајту рнидс.срб објављена јавна расправа о изменама и допунама Општих 
услова регистрације националних домена. Након усвојених измена, објављене су ажуриране верзије 
кључних докумената Фондације на српском и енглеском језику (Статут и Општи услови о регистрацији 
назива националних интернет домена). Ажурирани су и спискови назива домена који су резервисани за 
потребе РНИДС-а и државних органа. 

Публикација „Профил Фондације РНИДС“ је објављена на сајту на српском и енглеском језику, након чега је 
израђена и њена штампана верзија. Током 2016. су објављена четири редовна издања интерног информатора 
Фондације „РНИДС инфо", на српском и енглеском језику, а поред њих је објављено и специјално издање 
поводом Конференције ДИДС 2016.

САЈТ ФОНДАЦИЈЕ РНИДС.СРБ / RNIDS.RS

Анализа најзаступљенијих извора саобраћаја ка сајту указује на то да је у 2016. 47% свих посета дошло 
органском претрагом, док су преостале посете дошле директно, рефералним путем и са друштвених 
мрежа. Однос нових посетилаца и оних који се враћају више пута на рнидс.срб је стабилан: око 58% чине 
нови посетиоци који се у просеку задрже око 1,5 минут. Остатак су посетиоци који се враћају и на сајту 
проведу и преко три минута. Такође је приметан пораст саобраћаја са мобилних уређаја и таблета који је за 
22,3% већи него у 2015. и чини 14,4% од укупног броја посета.

Најпосећенија је страница са подацима о регистрованом домену (WHOIS упит), на којој је забележено 32% 
од укупног броја прегледа (261.900). Аналитика показује да је у 2016. проверавано скоро 28.180 различитих 
појмова. Занимљиво је да је више од 43% провера обављено на енглеској WHOIS страни. Посете овој 
страни су најчешће органске, директне и рефералне (са iana.org најчешће). Краћа анализа претражених 
појмова указује на то да су српски термини приближно једнако заступљени као и страни, тако да се не 
може рећи да ову страницу посећују само странци. 

Аналитика показује да посетиоци радије посећују страну са подацима о регистрованом домену на рнидс.срб, 
него што кроз дугме у заглављу сајта одлазе на домен.срб да тамо провере расположивост назива домена. 
Скоро 60% ових посета су направили посетио и који су се више пута враћали на сајт, што указује на то да се 
ради о нешто напреднијим корисницима, којима функционалности WHOIS-a на сајту рнидс.срб више 
одговарају. Слично је и са листом ОР-ова, на коју долази скоро 12 пута више посетилаца него што кроз 
дугме у заглављу одлази на Изборник ОР-ова на сајту домен.срб.

Додатно, систем провере је унапређен тако да се, уколико је тражени назив домена слободан, појављује 
дугме које води на Изборник на сајту домен.срб.
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РНИДС ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2016. 

Органи и тела Фондације
У 2016. РНИДС-у су приступила три нова суоснивача, док су, услед истека годишње накнаде, четири 
суоснивача брисана са списка суоснивача. На крају 2016. РНИДС је имао 69 суоснивача.

КОНФЕРЕНЦИЈА СУОСНИВАЧА

Током године одржане су две редовне, две ванредне (од чега једна електронска) и једна изборна седница 
Конференције суоснивача.

Ванредна и изборна седница Конференције суоснивача одржане су 20. фебруара у београдском Хотелу 
„Зира”. Ванредној седници присуствовало је 55 овлашћених представника суоснивача, а усвојени су 
Годишњи и Мандатни извештај о раду Управног одбора, којем је тог дана истицао трогодишњи мандат.
На истој седници биран је и један члан Статутарне комисије. Од пет кандидата, пријављених путем јавног 
конкурса, изабрана је адвокатица Светлана Стојковић. Изборна седница Конференције суоснивача 
сазвана је ради избора нових чланова Управног одбора. Од укупно осам кандидата, пријављених путем 
јавног конкурса, представници суоснивача су за нови сазив Управног одбора изабрали: Горана Миланковића, 
Војислава Родића, Биљану Ромић Пунош, Драгана Јеремића, Владимира Алексића, Мирка Мирковића и 
Милоја Секулића. 

Прва редовна седница Конференције суоснивача одржана је 28. маја, у београдском хотелу „Холидеј ин”. Од 
71 суоснивача, њих 38 је имало своје овлашћене представнике на овој седници. Усвојене су измене и допуне 
Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, а суоснивачима су представљени 
Квартални извештај Управног одбора и годишњи извештај о раду Статутарне комисије. Било је речи и о 
Споразуму о сарадњи са Универзитетским теле-информатичким центром из Сарајева (УТИЦ), који 
управља националним интернет доменом Босне и Херцеговине (.BA), а након тога је одржана и јавна 
седница Управног одбора.

Од 8. до 13. септембра је одржана прва електронска седница Конференције суоснивача, која се према 
Статуту РНИДС-а сазива као ванредна. На дневном реду била је само једна тачка дневног реда - приступање 
РНИДС-а организацији RIPE NCC. Од 70 суоснивача са правом гласа, електронским путем гласало је њих 43 
(око 61%), а предложена одлука усвојена је великом већином гласова.

Друга редовна седница Конференције одржана је 17. децембра у београдском хотелу „Метропол палас”.
Од 71 суоснивача, њих 39 је имало своје овлашћене представнике на овој седници. Усвојени су Политика 
извештавања и Извештај екстерног ревизора, а суоснивачима су представљени План и програм рада 
РНИДС-а за 2017. годину, информација о раду Управног одбора у протеклом периоду, као и информација о 
спроведеној интерној ревизији. Након ове седнице, одржана је и свечана седница Конференције суоснивача 
поводом 10 година РНИДС-а.

Конференција суоснивача, 17. децембар
Конференција суоснивача,

20. мај

Конференција суоснивача,
20. фебруар
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3 РАД ФОНДАЦИЈЕ

УПРАВНИ ОДБОР

Током године одржана је 31 седница Управног одбора, од чега шест електронских.

Први квартал обележио је завршетак мандата претходног сазива Управног одбора и избор новог састава УО 
на Изборној седници Конференције суоснивача, одржаној 20. фебруара. Нови чланови Управног одбора су 
постали Војислав Родић, Горан Миланковић, Драган Јеремић, Милоје Секулић и Мирко Марковић, а рад у УО 
наставили су Биљана Ромић Пунош и Владимир Алексић. Нови Управни одбор одржао је конститутивну седницу 
21. фебруара, када је за председника УО изабран Војислав Родић, а за заменика председника Горан Миланковић.

Током 2016. Управни одбор је већи део својих активности посветио пословима везаним за увођење новог 
софтвера, који је једна од најважнијих инвестиција у протеклој години. Како је увођење новог софтвера 
завршетак дуге акције модернизације Система регистрације коју је водило неколико управних одбора у 
претходним мандатима, Управни одбор је инсистирао на сталној комуникацији са овлашћеним регистрима. 
Управни одбор је на основу предлога пројектанта дао сугестију да се ураде додатна тестирања како би се 
избегли могући проблеми. Управни одбор је донео Одлуку о набавци лиценце за софтвер за статичко 
тестирање програмског кода. Набавка је реализована и овај специјализовани софтвер је успешо примењен 
у завршној фази припрема за увођење новог Система за регистрацију назива домена. Управни одбор је 
усвојио измене Тарифника накнада РНИДС-а, како би се омогућио почетак примене нове функционалности 
закључавања назива домена на нивоу Регистра.

Управни одбор је формирао Радну групу за израду предлога измена Статута РНИДС-а, а усвојио је Извештај 
Радне групе за IDN домене, као План и програм рада за 2017. Управни одбор је покренуо иницијативу за 
придруживање РНИДС-а организацији RIPE NCC, као и за потписивање Споразума о сарадњи са CERT-ом 
МУП-а Србије.

Током другог квартала РНИДС је подржао организацију Конференције „Meet Magento Serbia“, која је 10. јуна 
одржана у Нишу. Војислав Родић, председник УО РНИДС-а, је овом приликом одржао предавање на тему 
коришћења Интернета и назива интернет домена у пословне сврхе. Током четвртог квартала су поједини 
чланови Управног одбора и запослени у Канцеларији РНИДС-а радили на припреми програма предавања о 
остваривању адекватног присуства на Интернету, а који ће бити реализован у 2017.

Након редовне седнице Конференције суоснивача, 28. маја, одржана је и, сада већ традиционална, јавна 
седница Управног одбора. У циљу испуњења обавеза из Статута РНИДС-а, УО је иницирао израду нацрта 
Политике извештавања, која уређује начин извештавања Конференције суоснивача и јавности о пословању 
РНИДС-а. Политика извештавања је усвојена на седници Конференције одржаној 17. децембра.

Чланови Управног одбора РНИДС-а
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САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Цела година била је испуњена активностима државних органа у области политике информационо-
комуникационих технологија. РНИДС је у свим активностима узео активну улогу и експертизом помогао
ове процесе.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТТ)
На захтев колега из МТТТ, РНИДС је дао информације и објашњења о вишепартнерском моделу управљања 
Интернетом и функционисањем организација као што су ICANN, ISOC и сл. Почетком јула, на јавној расправи 
о нацртима уредби из области информационе безбедности, у Привредној комори Србије, учествовали су и 
представници РНИДС-а. РНИДС се укључио у јавну расправу и послао коментаре на Нацрт Закона о 
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању. 
Током октобра, на молбу колега из МТТТ, дати су неформални коментари на радну верзију Нацрта Стратегије 
информационе безбедности. МТТТ је крајем октобра дало на јавну расправу нацрт новог Закона о електронским 
комуникацијама, а представник РНИДС-а је дао коментаре и указао на простор за побољшања. Дати су и 
неформални коментари на Нацрт Стратегије развоја индустрије информационих технологија од 2017. до 2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС)
Почетком фебруара РНИДС је дао коментаре на нацрт новог Закона о општем управном поступку, а које су 
се односиле на боље уређивање електронске комуникације између државних органа и грађана.

Дирекција за електронску управу (ДЕУ)
На захтев колега из ДЕУ почетком септембра је сачињена неформална анализа кретања кључних параметара 
од значаја за развој е-Управе у Србији у новој Студији УН о електронској управи.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
(РАТЕЛ)
Крајем првог квартала су директор РНИДС-а и саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом одржали састанак са новим директором РАТЕЛ-а Владицом Тинтором и његовим сарадницима, 
са посебним фокусом на област интернет безбедности. Крајем октобра РАТЕЛ се обратио Управном одбору 
РНИДС-а са захтевом да се за потребе успостављања националног CERT-a, сагласно новом Закону о 
информационој безбедности, РАТЕЛ-у додели домен cert.rs. Управни одбор је позитивно одговорио на овај 
захтев и усвојио одлуку којом су називи домена „cert.rs“ и „церт.срб“ додељени на коришћење РАТЕЛ-у.

Управа за заједничке послове републичких органа (УЗЗПРО)
Почетком октобра је одржан састанак са представницима УЗЗПРО-а у вези са идејом заједничке организације 
радионице за администраторе државних органа током 2017.

Завод за интелектуалну својину (ЗИС)
РНИДС се у новембру укључио у јавну расправу поводом Предлога Стратегије интелектуалне својине за 
период од 2016. до 2020. године. У коментару РНИДС-а је наведено да је заплена назива домена правно 
неизводљива са становишта важећих Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена 
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који се примењују за .RS и .СРБ домен и домаћег правног поретка. Важно је да се постављени садржај на 
домену не изједначава са самим називом домена, а правну заштиту је најефикасније остварити уколико се 
конкретном лицу забрани одређено штетно поступање.

ОДНОСИ СА ИНТЕРНЕТ ЗАЈЕДНИЦОМ
Представници РНИДС-а су током године одржавали бројне контакте са члановима домаће интернет 
заједнице, кроз присуство и подршку скуповима, едукативне радионице, координисање заједничких 
активности и на друге начине. Током године је потписано више споразума о сарадњи, између осталих, са 
београдским огранком Интернет друштва (ISOC), Факултетом за дипломатију и безбедност, Друштвом 
Србије за односе са јавношћу (ДСОЈ) и Удружењем за тржишне комуникације Србије (УЕПС).

РНИДС је у првом кварталу подржао организацију 19. по реду „PC Press Top 50“ доделе награда за 50 
домаћих најбољих онлајн остварења у 2015. Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са 
заједницом, добитник је награде за најбољи Твитер налог у категорији друштвених мрежа, док је РНИДС 
специјалну награду доделио Порталу еУправе.

Почетком примене Закона о порезу на добит правних лица током првог квартала 2016. сва домаћа правна 
лица која се директно оглашавају на Фејсбуку или Гуглу суочена су са обавезом плаћања пореза по одбитку 
на ове услуге. Како би помогао представницима интернет заједнице, РНИДС је на свом сајту објавио 
детаљно упутство, корисне савете и текст молбе на српском и енглеском језику, који могу бити коришћени 
за добијање потврде за ослобађање од плаћања овог пореза.

Програми едукације
Почетком 2016. је објављен на сајту РНИДС-а и одштампан „Правни водич кроз интернет домене“, по узору 
на сличну брошуру норвешког регистра, који је РНИДС-у дао сагласност за употребу њиховог дизајна и 
текста, а чији је превод правно и логички прилагођен Србији.

Током 2016. РНИДС је реализовао следеће програме едукације:

13. 2. на Факултету за дипломатију и безбедност је одржано предавање о сајбер безбедности
(предавачи: Јован Шикања и Александар Костадиновић)
31. 3. на Факултету организационих наука је одржано предавање о интернет доменима
(предавачи: Данко Јевтовић и Предраг Милићевић)

20–24. 4. на Конференцији „Е-трговина“ је одржано предавање о значају интернет домена
(предавач: Предраг Милићевић)
5. 5. на Факултету организационих наука је одржано предавање на тему CERT-a и интернет безбедности 
(предавач: Душан Стојичевић)
14. 5. на Конференцији „Webdan“ у Бору је одржано предавање на тему оглашавања на Интернету
(предавач: Јелена Ожеговић)

26–28. 5. на Конференција „Предузетништво младих – могућности и изазови“ у Привредној комори 
Београда је одржано предавање „Интернет није само за велике“
(предавач: Предраг Милићевић)
10. 6. на Конференцији „Meet Magento Serbia“ у Нишу је одржано предавање на тему коришћења Интернета 
и назива интернет домена у пословне сврхе
(предавач: Војислав Родић)
17–19. 6. на Webiz-у на Златибору је одржана радионица о адекватном интернет наступу пословних 
организација (Предраг Милићевић и Владимир Церић), а Данко Јевтовић је учествовао у модулу „Web 
3.0 - трендови у пословном вeб наступу“
22. 9. у ImpactHub-у је одржано предавање „Интернет није само за велике“
(предавач: Предраг Милићевић)
2–3. 12. на Конференцији „PRilika 2016“ је одржано предавање „Репјутејшн менаџмент“
(предавач: Предраг Милићевић)
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10 ГОДИНА РНИДС-А

Поводом обележавања 10 година постојања РНИДС-а, током 2016. је у сарадњи са Радио-телевизијом 
Србије произведена полусатна документарна емисија „1 Интернет, 3 домена, 4 државе“, која говори о 
битним људима, организацијама и догађајима из 20 година званичне историје Интернета у Србији и ономе 
што је претходило. Комбинацијом архивског видео и фото материјала, изјава сведока времена и нараторске 
приче, емисија даје преглед кључних датума и процеса који су обележили развој интернет технологије, 
домаћих интернет садржаја, е-сервиса и националних интернет домена, кроз везу са друштвеним променама 
у Србији и светским токовима. Емисија је у више наврата била емитована на РТС-у, а објављена је и на 
РТС-овим и РНИДС-овим видео каналима. 

Пригодним коктелом у клубу „House“ у Београду, 8. јула је обележена десетогодишњица покретачког 
састанка (иницијативне скупштине) РНИДС-а. Дружењу у неформалној атмосфери је присуствовало око 80 
партнера, спољних сарадника, особа из медија, запослених у ОР-овима, представника институција, бивших 
и садашњих чланова УО и представника суоснивача. У току истог дана је на Другом каналу РТС-а било 
премијерно емитовање документарца „1 Интернет, 3 домена, 4 државе“.

Након друге редовне седнице Конференције суоснивача, 17. децембра у београдском Хотелу „Метропол 
палас”, одржана је свечаност поводом десете годишњице почетка рада и потписивања Уговора о оснивању 
РНИДС-а. Том приликом су додељене две меморијалне плакете, четири велике плакете за четири групације 
заслужних и 29 појединачних плакета појединцима, организацијама и компанијама које су обележиле 
предисторију, настанак и развој РНИДС-а. Скупу су присуствовали суоснивачи, VIP, добитници плакета и 
организатори, укупно 83 особе.

Добитници плакета поводом 10 година РНИДС-а
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Организација и суорганизација скупова

ДИДС 2016 И РИФ 2016

Седма годишња Конференција посвећена развоју Интернета у свету и на нашим националним доменима, 
ДИДС 2016, одржана је 15. и 16. 3. у Хотелу “Hyatt Regency” у Београду. Дан интернет домена Србије је окупио 
око 50 учесника из земље и света и преко 370 посетилаца, међу којима су били углавном ИТ професионалци 
из свих привредних области, али и представници бројних државних институција и организација, као и 
представници дигиталних агенција, студенти, бројни новинари и остали домаћи корисници Интернета.

Конференција је одржана под слоганом „Живимо Интернет… Глобално – Безбедно – Локално“, и била је 
подељена у два дана, тако да је 15. 3. одржан стандардни програм за широку јавност, а 16. 3. други 
Регионални интернет форум – РИФ 2016, ком су присуствовали само позвани учесници и посетиоци. Као и 
претходне године, организацију ДИДС-а је подржао ICANN. Конференција је, као и до сада, била бесплатна за 
све посетиоце, уз регистрацију путем адреса е поште на регионалним националним интернет доменима. 
Пријаве за посетиоце првог дана ДИДС-а су биле отворене на дидс.срб, док су за VIP званице, новинаре и 
учеснике/посетиоце РИФ 2016 били доступни скривени линкови за пријаву на сајтовима дидс.срб и риф.срб. 
Додатно побољшање у односу на претходну годину је била и могућност очитавања бар кодова на картама 
директно са мобилних уређаја, тако да посетиоци нису били у обавези да штампају своје е-карте.

Незаобилазна тема у првом блоку ДИДС-а, који је модерирао Владимир Радуновић из Дипло фондације, 
била је вест да је постигнут договор да се надзор над IANA функцијама пренесе на глобалну интернет 
заједницу, односно на ICANN. Након уводних речи председника УО, директора РНИДС-а и Габријеле Шитек, 
менаџера за односе са заинтересованим странама за CEE из ICANN-а, говорили су Мајк Силбер, члан 
Управног одбора ICANN-а, Волф Лудвиг, председавајући EURALO при ICANN-у и програмски координатор 
EuroDIG-а и Марилиа Масиел, координатор Центра за технологије и друштво при Getulio Vargas Фондацији, 
Бразил (учествовала даљински, преко Скајпа). О трендовима безбедности на Интернету разговарало се у 
другом блоку, који је модерирао Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом у РНИДС-у. Трећи блок ДИДС-а је традиционално дао преглед угледних локација на националним 
интернет доменима .RS и .СРБ. Представници 12 домаћих интернет сајтова, портала и онлајн пројеката 
говорили су о својим искуствима и развојном путу са модератором Радомиром Лалетом Марковићем, 
суоснивачем и директором content marketing агенције TAG Media.

РИФ 2016 је окупио око 60 представника националних интернет регистара из југоисточне Европе, представника 
државних органа, локалних интернет заједница и глобалних интернет организација, као и правних експерата 
из региона. Теме на РИФ 2016 су били примери из праксе и ставови регионалних стручњака о вишеактерском 
моделу управљања Интернетом, развоју електронске управе у Србији и региону, интернет неутралности, 
правној регулативи у овој области, али и безбедности на Интернету.

Током ДИДС-а евидентирано је 45 новинара из 35 редакција и 3 новинске агенције. Забележена је укупно 
191 објава у медијима, од тога 135 на Интернету, 18 на ТВ, 11 на радио станицама и 27 у штампаним 
медијима. Директан пренос Конференције су ове године пратиле 1.992 особе преко 11 локација на Интернету. 
На питања из онлајн анкете одговорило је 80 посетилаца. Општа оцена организације догађаја је 4,9 што је 
убедљиво најбоља општа оцена ДИДС-а до сада.

dids.rs и дидс.срб

rif.rs и риф.срб
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ЋИРБАСТЕРС

Четврта година постојања ћириличког .СРБ домена је обележена на до сада неуобичајен начин, кроз концепт 
назван „Ћирбастерс“, посвећен разбијању погрешних митова о ћирилици на Интернету. Тим поводом је 27. 1. 
у „Стартит центру” организована дискусија коју је модерирао Урош Богдановић, мултимедијални стваралац. 
У разбијању митова о ћирилици учествовали су Иван Речевић (Google Академија), Бојан Стефановић 
(Логохолик), Милош Мијић (Домаће кифлице) и Предраг Милићевић. Овом приликом су побијени митови о 
томе да Гугл не воли ћирилицу, да нема довољно ћириличких фонтова, да је тешко претварање текста из 
латинице у ћирилицу и обрнуто, да друштвене мреже не раде са ћирилицом и да је ћирилица слабо 
заступљена у садржају интернет сајтова у свету.

domen.rs/infografik-mitovi-o-cirilici-na-internetu

СПАМОВАЊЕ ЛУДОМ РАДОВАЊЕ

У Музеју науке и технике у Београду, у оквиру обележавања “Европског месеца сајбер безбедности”, 20. 10. 
је у организацији РНИДС-а одржана панел дискусија „Спамовање лудом радовање“. Скуп је ове године био 
посвећен теми спама, а у разговору о томе како се изборити са затрпавањем електронске поште нежељеним 
рекламама и другим порукама, као и разним малициозним садржајима, учествовали су Александра 
Петровски, суоснивач Тренинг центра за креаторе веб садржаја wwwrite.rs, Жарко Птичек, ИТ правник из 
компаније „Птичек“, Јован Шикања, администратор за безбедност компаније „Лимундо“, Бошко Радивојевић, 
суоснивач компаније „Mainstream“, Владан Бабић, главни специјалиста за мрежну и информациону безбедност 
у Центру за реаговање на нападе на информациони систем МУП-а Србије и Горазд Божич, директор 
SI-CERT-а. Дискусију је модерирала Јелена Ожеговић.

domen.rs/stopspam и домен.срб/стопспам
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ПОДРШКА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

20–24. 4. је одржана конференције „Е трговина“ којој је РНИДС био један од партнера

14. 5. је уз подршку РНИДС-а одржана четврта по реду „Webdan“ конференција у Бору

30. 5. је уз подршку РНИДС-а и ICANN-a, Правни факултет Универзитета у Београду организовао је 
другу Конференцију „Интелектуална својина и Интернет“

10. 6. је уз РНИДС-ову подршку организована конференција „Meet Magento Serbia“ у Нишу

17–19. 6. је на Златибору одржана Webiz пословна едукација којој је РНИДС био један од
званичних партнера

20–24. 6. уз подршку РНИДС-а, а у организацији Математичког факултета, одржана је Међународна 
конференција о биоинформатици (BELBI 2016)

9. 11. је Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (CRTA), заједно са РНИДС-ом, а у 
оквиру Недеље парламентаризма, организовао дискусију „Зашто су нам важни отворени подаци?”

2–3. 12. је Друштво Србије за односе са јавношћу (ДСОЈ) организовало конференцију „PRilika 2016“,
коју је подржао и РНИДС

3. 12. је у организацији Mainstream-а и уз подршку РНИДС-а организован трећи „Developers’ mDay“

УЧЕШЋЕ НА ДРУГИМ СКУПОВИМА

Саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, Слободан Марковић, је током године учествовао 
на бројним скуповима домаће интернет заједнице, међу којима су: „Партнерство за отворену управу“, „Дани 
разговора“, „Дигитална Србија”, „Дигитално банкарство и економија“, „Разговор о добром управљању у 
Србији и Југоисточној Европи”, „Internet as a Commons”, "Економске слободе у Србији", „Internet Governance 
Briefing“, „Стартап Екосистем: Округли сто о администрацији и е-Управи“, "Сигурност и приватност у онлајн 
окружењу" и „Стање и перспективе ИТ индустрије у Србији“. Такође, модерирао је панел о PayPal-у у 
ImpactHub-у, дискусију о е-пословању и е-банкарству на Конференцији Webiz у Суботици, панел о подршци 
државе ИТ сектору на „Digital Economy Conference“, панел о е-новцу на скупу „IT Space 2016“, панел у оквиру 
скупа „ReSPA eGovernment Days” и панел у склопу обележавања „Дана е-Управе”.

Представници РНИДС-а су учествовали на скуповима Дан безбедног Интернета и Светски дан информационог 
друштва, као и на панелу „Подршка развоју предузетништва младих“. Такође, представници РНИДС-а су 
присуствовали Дану заштите података о личности и округлом столу на тему регулативе из области заштите 
података о личности, Конференцији SEE Telecoms Forum и прослави 20 година од почетка масовног 
коришћења Интернета у Србији.
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УПРАВЉАЊЕ ИНТЕРНЕТОМ
Internet Governance Forum
Канцеларија генералног секретара Уједињених нација продужила је мандат Слободану Марковићу, саветнику 
директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, у оквиру Вишепартнерске саветодавне групе 
(Multistakeholder Advisory Group - MAG), која саветује генералног секретара УН о програму и распореду 
Форума о управљању Интернетом (Internet Governance Forum - IGF). На IGF-у одржаном 6—9. 12. у Гвадалахари, 
Мексико, представник РНИДС а је учествовао на сесијама посвећеним унапређивању удаљеног присуства 
на IGF-у и развоју дијалога о управљању Интернетом у региону Југоисточне Европе.

SEEDIG
Након одржаног другог SEEDIG-а у Београду, РНИДС се активно укључио у процес планирања агенде 
следећег скупа у Охриду, предлагањем тема за сесије на SEEDIG 2017.

CENTR
На 55. Генералној скупштини Удружења европских регистара националних интернет домена (CENTR), 
одржаној 17. фебруара у Будви, за ризничара CENTR-а изабран је Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, који 
је од прошле године члан УО (Board of Directors) CENTR-а.

Учешће у радним групама ICANN-а
Мирјана Тасић, саветница директора за стратегију и развој, учествовала је у раду радних група ccNSO 
Guidelines Review Committee (GRC), Cross-Community Working Group on Use of Country/Territory Names as 
TLDs и Latin Generation Panel.

Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове, учествовао је у активностима радних група 
ccNSO Guidelines Review Committee (GRC) и Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review Team.

Александар Поповић, руководилац Сектора за финансије, је био активан у Радној групи за стратешко и 
оперативно планирање при ccNSO (ccNSO SOP WG).
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RSNOG

RSNOG

У склопу Конференције ДИДС2016, одржано је прво неформално окупљање RSNOG заједнице у 2016. На 
скупу је било речи о организацији друге RSNOG конференције, као и о другим активностима RSNOG заједнице 
током године. Током септембра, успостављен је иницијални контакт са организацијом ISOC, ради испитивања 
могућности сарадње на организацији Конференције ION у склопу Конференције RSNOG 2017.

RSNOG КОНФЕРЕНЦИЈА

Друга RSNOG конференција одржана је у Хотелу „Краун плаза”, у Београду, 22. новембра, уз подршку 
РНИДС-а, RIPE NCC, Interxion, SOX и Mainstream и окупила је око 120 мрежних стручњака из највећих 
домаћих телекомуникационих компанија, кабловских оператора, интернет и хостинг провајдера, домаћих 
ИТ компанија, академских институција и државних институција. Конференцију је пратило неколико стотина 
заинтересованих посредством интернет преноса. Одржано је шест презентација на теме као што су 
пројектовање модерних дата центара, безбедност мрежне инфраструктуре, критичних сервиса и корисничких 
садржаја на Интернету, а представљен је и пројекат успостављања тачке размене интернет саобраћаја у 
Нишу, као и активности Удружења администратора јужне Србије.

rsnog.rs и рсног.срб

РНИДС-CERT
Током четвртог квартала потписан је Споразум о сарадњи између РНИДС а и МУП-CERT-а, након чега је 
одржан састанак са колегама из МУП-CERT-а посвећен разматрању даљих корака у вези са реализацијом 
Споразума. Влада Републике Србије је крајем новембра 2016. усвојила четири уредбе неопходне за примену 
новог Закона о информационој безбедности, којима је РНИДС проглашен ИКТ системом од посебног значаја. 
Тиме је успостављен нови оквир за даљи рад на формирању РНИДС-CERT-a, што је довело до потребе да 
Управни одбор РНИДС-а преиспита стратешка опредељења Фондације у области информационе безбедности 
и да одреди мисију, задатке и домен деловања РНИДС-CERT-a.

cert.rnids.rs 



РНИДС - Годишњи извештај 2016.

Издавач:
Фондација ”Регистар националног
интернет домена Србије”, Београд

За издавача:
Данко Јевтовић, директор

Уређивачки тим:
Предраг Милићевић
Дејан Ђукић
Жарко Кецић
Александар Поповић

Продукција:
АгитПРОП, Београд

Концепт и текст: 
Лазар Бошковић

Дизајн:
Зоран Рађен

Фотографије:
Архива РНИДС-а

Београд, мај 2017.

ИМПРЕСУМ

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

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

Друштвене мреже:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
youtube.com/rnidsonline
slideshare.net/RNIDS
pinterest.com/rnidsRS
instagram.com/rnids

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

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

Телефон: (011) 7281-281
Факс: (011) 7281-282

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

КОНТАКТ




