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Изабран нови
Управни одбор

Специјално WebTop50
признање за 4ПИ 

У Хотелу "Holiday Inn", у Београду, 23. фебруара 2013. 
одржана је изборна седница Конференције суоснивача, на 
којој је изабран нови Управни одбор РНИДС-а. Изборна 
седница је заказана јер по Статуту РНИДС-а после оставке три 
члана Управног одбора (Зоран Бухавац, Душан Стојичевић и 
Станиша Јосић), неопходан је избор новог састава УО. Од 61 
суоснивача РНИДС-а, 51 је имао свог овлашћеног представника 
на седници.

Од 11 предложених кандидата, изабрани су нови чланови 
Управног одбора РНИДС-а: Станиша Јосић, Владимир Алексић, 
Душан Стојичевић, Зоран Перовић, Александар Павловић, 
Снежана Божић и Биљана Ромић Пунош. На конститутивној 
седници новог Управног одбора за председника је изабран 
Душан Стојичевић, а за заменика председника Зоран Перовић. 

На овогодишњем WebTop50 
избору, рачунарски часопис "PC 
Press" је доделио Специјално 
признање РНИДС-у за 4ПИ - 
Програм подршке пројектима 
популаризације Интернета. 
Специјално признање РНИДС је 
заслужио за трогодишње 
успешно спровођење конкурса за 
4ПИ, који помаже развој домаћих 
сајтова и тако утиче на повећање 
корисног интернет садржаја на 

српском језику и националним интернет доменима .RS и .СРБ.

КОМПЛЕТАН СПИСАК WebTop50:  www.pcpress.rs/webtop50-2012

Први рођендан
.СРБ домена 

Регистрација ћириличког интернет домена .СРБ почела је 27. 
јануара 2012. и за годину дана је регистровано преко 6.800 
назива овог домена. Домен .СРБ је достигао скоро 10% свог 
"старијег брата" .RS домена, и то је задовољавајући резултат с 
обзиром на незахвалан положај ћирилице у нашем друштву.

Одлука РНИДС-а да уведе и национални интернет домен на 
ћирилици била је остварење уставног права грађана Србије 
да могу да користе званично писмо и за своје интернет домене. 
Поштујући своја национална писма, исту одлуку су донеле већ 
23 државе, међу којима су и све највеће земље света у којима 
се не користи латиничко писмо (Русија, Кина и Индија), као и 
многе арапске и азијске земље. Како неке од тих земаља имају 
и више језика и писама у званичној употреби, тренутно у свету 
има укупно 33 домена са интернационализованим називима 
(Internationalized Domain Name - IDN), односно домена чији 
називи нису написани енглеским алфабетом.

Слободна регистрација .СРБ домена почела је 1. августа 2012. и 
од тада може свако, како у Србији, тако и у дијаспори, да своје 
име и презиме, породично презиме или надимак, назив своје 
организације или компаније, или било који други појам који га 
подсећа и повезује са Србијом, региструје као назив интернет 
домена на ћирилици, са .СРБ на крају.

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 (browser) Firefox 
омогућио исправан приказ ћириличких .СРБ домена и званично 
објавио да је та грешка (bug) у њиховом програму исправљена.

ДЕТАЉНИЈЕ О .СРБ ДОМЕНУ: њњњ.срб

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ Линкуј као што говориш!
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Статистика домена

Представници европских
националних регистара
у Београду
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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 (Бгд) - www.cloudserbia.com
Complus Visual Communication (Бгд) - www.complus.rs
Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs
CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs
Yellow Pages (Београд) - www.yellowpages.rs

Овлашћени регистри .RS и
.СРБ домена широм Србије:

Број регистрованих назива .RS домена, јан-мар 2013.

Број .СРБ домена, јан-мар 2013.регистрованих назива 

РНИДС је 14. и 15. фебруара, у београдском хотелу 
"Москва", угостио представнике Савета европских 
националних регистара домена највишег нивоа (Council 
of European National Top-Level Domain Registries - 
CENTR).

РНИДС је био домаћин 3rd CENTR Security Workshop - 
скупа посвећеног безбедности, првог таквог скупа 
европских националних регистара који се бави 
стандардом ISO27001 и који означава почетак процеса 
припреме за његово увођење. Сам стандард се односи на 

управљање системом заштите и безбедности информација и од изузетне је 
важности у управљању ИКТ ресурсима. У овај процес РНИДС улази раме уз раме 
са осталим европским националним регистрима.

У припреми и реализацији овог стручног скупа учествовао је целокупан тим 
Сектора ИКТ услуга Канцеларије РНИДС-а: Жарко Кецић, Александар 
Костадиновић и Стефан Ковач, као и Мирјана Тасић, саветник за стратегију и развој.

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

РНИДС има 61 суоснивача и 37 
овлашћених регистара, а тренутно 
је регистровано oко 79.000 назива 
.RS домена, као и око 6.000 назива 
.СРБ домена, у укупно 14 доменских 
простора.

РНИДС
укратко

Линкуј као што говориш!РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ
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Конференција ДИДС 2013 у априлу
Четврта годишња конференција ДИДС 2013 посвећена је 
развоју Интернета, како у свету, тако и на националним .RS и 
.СРБ доменским просторима. Овогодишњи Дан интернет домена 
Србије (ДИДС) је 18. априла, у Хотелу "Москва", у Београду, у 
организацији РНИДС-а.

Програм ДИДС-а је и ове године подељен у три блока и одвија 
се кроз презентације, предавања и панел дискусије, са око 
двадесетак релевантних говорника и модератора из земље и 
света.

Први блок под називом "Регулисан, а ипак слободан 
Интернет" посвећен је актуелностима на светској интернет 
сцени. Учесник прве панел дискусије је и проф. Michael Rotert, 
директор Асоцијације немачке интернет индустрије (ЕCО) и 
почасни представник Европске асоцијације интернет 
провајдера (EuroISPA). У првом блоку говоре и Александар 
Поповић, в.д. директора РНИДС-а, Невена Ружић, помоћница 
генералног секретара Повереник за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности, као и Дејан Петков, 
технички директор компаније "Синги инжењеринг". Модератор 
је Владимир Радуновић.

У другом блоку названом "Глобално, а домаће!" одржава се 
панел дискусија на тему домаћих интернет стручњака који су 
постигли значајан успех и изван граница Србије. Програм 
почиње видео презентацијом "Чији је ово бренд?" Лазара 
Џамића, нашег експерта за дигиталне медије који ради као 
Planning Director у компанији "Kitcatt Nohr Digitas" из 
Лондона. У панел дискусији учествују др Виктор Поцајт, 
директор компаније "Key to Metals AG" из Швајцарске, Раде 

Линкуј као што говориш!

Јоксимовић, директор фирме "EarnCoupon", и аутор софтвера 
за WordPress Владимир Преловац, директор "Prelovac Media". 
Модератор је Драгана Вукајловић Крстовић.

Трећи блок носи назив "Успешни, a на српским доменима" и 
представља доменске стратегије великих и успешних 
компанија и институција, као и успешне домаће појединце и 
пројекте на националним интернет доменима .RS и .СРБ. Након 
видео презентације инфографика "Предности .RS домена", 
креће панел дискусија о доменским стратегијама, чији је 
модератор Предраг Милићевић. Говоре Ана Марковић, бренд 
менаџер за дигитална и специјална издања компаније "Ringier 
Axel Springer", Александра Граовац, саветник за односе с 
јавношћу представништва "Toyota Србија", и Оливер Суботић, 
управник Центра за проучавање и употребу савремених 
технологија Српске православне цркве. Други део трећег 
блока је предвиђен за презентације пројеката на домаћим 
доменима, а модератор је Милоје Секулић. Биће представљени 
пројекти "Детозин" Миодрага Ристића, портал "Животиње" 
фирме "Creative Media Art", "Ћириловање" Удружења новинара 
Србије, "Designed" Удружења "Српска дизајн платформа", и 
Организација "Standup.rs".

ДИДС је бесплатан за све посетиоце, али пошто је посвећен 
првенствено корисницима националних интернет домена .RS и 
.СРБ, регистрација за присуствовање конференцији је 
омогућена само за оне који се пријаве са e-mail адресама које 
се завршавају на .RS или .СРБ (без обзира да ли су у питању 
личне или компанијске адресе). Регистрација посетилаца се 
реализује преко сајта на адресама  и .dids.rs дидс.срб

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

http://dids.rs
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Стручни скупови

Међународне
активности

Пет година
.RS домена Интелектуална својина на Интернету

У Привредној комори Београда, одржан је 7. марта пословно-
стручни скуп под називом "Интелектуална својина у 
дигиталном окружењу - Интернет и нови модели заштите", 
у организацији Привредне коморе Београда и Завода за 
интелектуалну својину. Међу предавачима је био и Дејан 
Ђукић, а теме скупа су биле коришћење знакова 
разликовања и заштита ауторских дела на Интернету, 
решавање спорова у вези назива интернет домена, 
поступање органа надлежних за спречавање повреде 
ауторског права на Интернету, проблем Cybersquatting-а, као 
и примерими из судске праксе у земљи и окружењу.

Конференција "Webiz" 
Од 15. до 17. марта, у Зрењанину је одржана регионална 
конференција о пословној примени Интернета "Webiz". 
Окупила је више од 30 истакнутих имена домаће интернет 
сцене, који су посетиоцима кроз предавања и студије случаја 
пренели искуства везана за пословање на Интернету, онлајн 
технике за побољшање пословних перформанси, начине и 
моделе комуникације преко Интернета и друштвених мрежа. 
Као партнер конференције "Webiz" учествовао је и РНИДС, а 
Предраг Милићевић је одржао презентацију "Брендови на 
webu - Где греше?", посвећену националним доменима.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.webiz.rs

40th CENTR Legal and Regulatory Workshop
У Цириху је 15. фебруара одржан скуп у организацији CENTR-
а, посвећен правним и регулаторним питањима. Као 
представник РНИДС-а учествовао је Дејан Ђукић.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 

Domain pulse 2013
У Давосу у Швајцарској, 18. и 19. фебруара, одржан је скуп 
који су заједно организовали SWITCH (носилац академске 
мреже у Швајцарској), NIC.AT (аустријски национални 
интернет регистар) и DENIC (немачки национални интернет 
регистар). РНИДС је представљао Александар Поповић.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 

10th CENTR Marketing Workshop - Joint CENTR/LACTLD Meeting
Од 6. до 8. марта, у Барселони је одржан скуп у организацији 
CENTR-а, посвећен маркетиншким питањима. Као представник 
РНИДС-а учествовао је Предраг Милићевић.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 

28th CENTR Adminstrative Workshop
49th CENTR General Assembly / 2013 Annual General Meeting
У Лисабону је 13. марта одржан скуп у организацији CENTR-а, 
посвећен административним питањима. Потом је 14. и 15. 
марта одржана 49. седница Генералне скупштине CENTR. Као 
представник РНИДС-а учествовао је Жарко Кецић.
ВИШЕ ИНФО:  и

www.centr.org/Legal40

www.domainpulse.ch

www.centr.org/Market10

www.centr.org/Admin28  www.centr.org/GA49

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: Архива РНИДС-а и сток фотографије Fotolia; Уредник: Лазар Бошковић

РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, тел. (011) 7281-281, e-mail: kancelarija@rnids.rs, web: www.rnids.rs и рнидс.срб

Национални интернет домен .RS почео је са радом 10. 
марта 2008. године, тако да слави свој пети рођендан 
као један од најмлађих националних домена у свету. Пре 
2008. постојало је око 40.000 .YU назива домена, а данас 
је регистровано двоструко више - око 80.000 .RS, у 
седам доменских простора.

У почетку је регистрацију .RS домена за крајње 
кориснике обављало 27 фирми, а данас постоји 37 
овлашћених регистара широм Србије. Скоро сви највећи 
светски брендови који послују у Србији, већ су 
регистровали своје називе .RS домена. 

РНИДС поводом петог рођендана .RS домена промовише 
и свој нови корпоративни слоган "Дом домаћих домена".


