
Дан Интернет домена Србије, којим се ове године обележава 
трећа годишњица од почетка регистрације.RS домена, биће 
обележен 10. марта једнодневном конференцијом у Привредној 
комори Србије, Ресавска 13-15, у Београду.

Конференција посвећена развоју Интернета на доменском 
простору Србије, окупиће креативне и стручне људе из области 
Интернета и ИТ технологија, који доприносе да живот у Србији 
буде уређенији, лепши и једноставнији у свим сферама 
Интернет система.

Имаћемо прилику да се упознамо са актуелним темама и 
дешавањима, првенствено на Интернет простору Србије, али и 
на глобалном нивоу, уз дружење и размену искуства са 
представницима Интернет регистара из света.

Teмe конференције су:
- Планови и активности РНИДС-а и искуства европских 
Интернет регистара,
- Процес увођења .СРБ домена,
- Ограничени доменски ресурси и политички аспекти расподеле 
домена,
- Интелектуална својина на Интернету и домен као бренд,
- Високотехнолошки криминал, безбедност, слобода говора, 
унутрашња контрола у компанијама, приватност и одговорност 
за садржај на Интернету,
- Успешни .RS пројекти у медијима, бизнису, државној управи, 
образовању и медицини.

Међу говорницима, из земље и света, су: Леонид Тодоров 
(cctld.Ru), Monika Pank-Rank (Nic.at), Wim Degezelle (CENTR), 
Берислав Тодоровић (KPN), Раде Тричковић (HttPool), Милоје 
Секулић (Интернет маркетинг консултант), Иван Минић (Бурек 
форум), Исток Павловић (WorldWide), Душан Поповић (Правни 
факултет), Владимир Марић (Завод за интелектуалну својину), 
Денис Бећирић (Први основни суд) и други.
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Трећа годишњица
.RS домена 

Програм
ДИДС 2011.

Пријаве за учешће

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

09.30-10.00 Регистрација учесника

10.00-10.20 Отварање:
Представници Министарства за 
телекомуникације и информационо 
друштво и Привредне коморе Србије

10.20-11.35 I блок:
Планови и активности РНИДС-а и искуства 
европских регистара

11.35-11.45 Кафе пауза

11.45-13.00 II блок —панел дискусија:
Ко управља Интернетом? Регулатива, 
безбедност и слобода говора

13.00-13.15 Кафе пауза

13.15-14.30 III блок —панел дискусија:
Успешни .RS Интернет пројекти

14.30-15.30 Коктел

ДИДС 2011. је поред ИТ професионалца, Интернет провајдера и 
овлашћених регистара, намењен свима који Интернет 
прихватају као саставни део савременог живота и пословања.

Котизација за учешће се не плаћа, али је пријава обавезна 
због ограниченог броја места.

Сви који су заинтересовани да присуствују, могу да се 
региструју на www.dids.rs до 8. марта.

Организатор ДИДС 2011. је РНИДС.

10. МАРТ 2011.



Статистика .RS домена

Нови простор РНИДС-а

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ
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AbsolutOK (Београд) - www.absolutok.rs
Актон (Београд) - www.akton.rs
AVcom (Београд) - www.bvcom.net
Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs
Beocity (Београд) - www.beocity.rs
БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs
БеоТелНет-ИСП (Београд) - www.beotel.rs
БГСветионик (Бгд) - www.bgsvetionik.rs
Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs
ВТком (Нови Сад) - www.panline.rs
Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs
Dream Technologies Group (Бгд) - 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
СББ (Београд) - http://hosting.sbb.rs
StanCo (Петровац) - www.istanco.rs
Телеком Србија (Београд) - www.telekom.rs
TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs
HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs
Cloud Telecommunications (Бгд) - www.cloudserbia.com
Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs
CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs
YUBC System (Београд) - www.yubc.rs

Овлашћени регистри
.RS домена широм Србије:

Раст броја регистрованих .RS домена 2009-2011.

Од 10. марта 2011. 
седиште РНИДС-а биће 
на адреси Жоржа 
Клемaнсоа 18а, I спрат.

Нови простор је у 
власништву РНИДС-а и 
купљен је с намером 
дугорочног обезбеђења 
средстава и стабилности 
националног Интернет 
регистра.

Функционисаће као 
прави Дом Интернет 
домена Србије, јер у 
свом саставу има и салу 
намењену за едукације, 
презентације и друге 
активности на 
популарузацији 
Интернета у Србији.Нови бројеви телефона: (011) 7281-281 и 7281-282.

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

РНИДС има 54 члана Скупштине и 
34 овлашћенa регистра, а 
тренутно је регистровано око 
65.000 .RS домена, у пет адресних 
простора (.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и 
.edu.rs). Започет је процес увођења 
ћириличког .СРБ домена.
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Увођење ћириличког
домена

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

Интернет корпорација за 
додељена имена и бројеве 
(Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers, 
ICANN), прихватила је предлог 
Регистра националног интернет 
домена Србије да ознака „срб“ 
буде ћирилички домен Србије и 
доделила ову ознаку нашој 
земљи за други национални 
домен на интернету. Сада је још 
потребно да му се додели 
старање о новом домену, што ће 
се обавити у првој половини 
2011. кроз претходно утврђену 
процедуру, а у другој половини 
2011. могло би се почети са 
регистровањем ћириличких 
домена. 

РНИДС је већ у новембру 2010, одмах по прихватању ознаке .срб, 
покренуо јавну расправу о Правилнику за регистрацију имена у 
оквиру ћириличког домена Србије на интернету и започео кампању за 
подизање свести о значају ћириличког интернета за наше грађане и 
нашу земљу. На новембарској конференцији Телфор 2010 одржаној у 
Београду, организовао је округли сто на тему „.срб – ћирилички 
интернет домен Србије“. 

У раду овог округлог стола поред домаћих представника участвовала 
је и Јулија Овчиникова, представница Координационог центра 
националних домена највишег нивоа Русије (.ru и .рф), која је 
говорила о првим резултатима и првим наученим лекцијама из 
тамошње актуелне кампање регистрације ћириличких домена. Пошто 
је саслушала и предавања о увођењу ћириличког домена у Србији, 
било је занимљиво чути њене утиске о нашем досадашњем раду на 
том плану и сазнати како се то увођење види из руског угла.

У основи, она сматра да РНИДС ради добро и чак прецизније следи 
прописане кораке него што је то било у Русији, али има и занимљиве 
предлоге. „Изузетно је важно да то радите на прави начин, али 
сматрам да би било добро да се у цео процес интензивније укључи и 
ваша влада и да се посебан акценат стави на образовање тржишта, 
односно упознавање људи с том тематиком. Те две ствари су у овом 
тренутку најважније“, сматра Овчиникова. „Ми сматрамо да од владе 
зависи пуно тога“, додаје она. 

„На пример, њена је обавеза да на овај начин промовише националну 
културу и она има начина да то уради. Може затим да донесе закон 
који ће све компаније обавезати да користе српски домен. Страним 
компанијама то би се могло поставити као услов за улазак на српско 
тржиште. Поред тога, влада мора да обезбеди одговарајућу 
инфраструктуру и створи регулативу која ће тржиште учинити 
профитабилним.“ Овчиникова такође сматра да не би било лоше и кад 
би се законом регулисала продаја тастатура и поставила обавеза да 
се рачунари продају са српским тастатурама. „Зашто да не, тако ће се 
људи мотивисати да користе српски језик и писмо.“

У време нашег разговора било је већ преко 500.000 регистрованих 
домена .рф и Русија је на основу тог броја одмах избила на 16. место 
у Европи. До краја јануара 2011. тај број би могао нарасти на преко 
700.000. У првој фази регистровани су приоритетни корисници, а 
почетком новембра и сви остали. „Кад смо започели регистрацију 
очекивали смо да ћемо до краја 2010. године достићи 100.000 домена, 
а већ сада могу да кажем да ћемо то вишеструко премашити“, рекла 
је Овчиникова.

Као посебну занимљивост истакла је разна довијања и игре речи 
којима су поједини корисници прибегли у жељи да се домогну имена 
која ће највише привлачити пажњу, па претпоставља да ће се нешто 
слично догађати и код нас. „Доста њих покушава да региструје имена 
домена која су заправо често коришћене руске речи и веома су 
креативни у томе. Из начина како то раде може се видети како 
размишљају. Чак су и неке организације покушавале да се домогну 
атрактивних имена која им иначе не приличе и најчешће су то радиле 
користећи вешто или невешто смишљене скраћенице.“ 

Интересовање за нове домене исписане руском ћирилицом било је веома 
велико и нема разлога да и код нас не буде тако. „Дан пре него што смо 
започели регистрацију, организовали смо конференцију за новинаре на 
коју је дошло чак двадесет телевизијских станица. То нам је осигурало 
снажан старт. Добро би било кад бисте и ви осигурали такву медијску 
подршку.“ С друге стране, Овчиникова истиче и да се руски регистар 
трудио да популаризује коришћење интернета на све могуће начине, а 
то чини и даље, и да је у томе био веома успешан. „У том смислу добро 
је бити што креативнији, јер ће друштвени ефекат целе кампање бити 
јачи. У нашем тиму су били и људи способни да формирају јавно мњење, 
који су с поносом учествовали у његовом раду.“

Један од њених предлога био је и да следимо пример каталонског 
домена .cat. „Они нису имали новца, али су успели да ангажују људе 
који су заиста били заинтересовани да помогну. Угледајте се на њих. 
Морате да мотивишете људе тако што ћете да смишљате разлоге и 
понудите идеје због којих ће коришћење ћириличких имена бити 
корисно. Измислите неке награде, настојте на сваки начин да 
подижете свест.“

Овчиникова је посебно напоменула да је и код њих било људи који су 
тврдили да нема потребе уводити систем ћириличких имена домена 
или да за то још није време или да су с тим закаснили јер их је 
освојио енглески. „То је психологија губитника. Настојте да нађете 
одговорну особу која ће вам помоћи. Мора да постоји неко такав. И 
нађите неког познатог, на пример, неку музичку или спортску звезду. 
Нађите што различитије људе који су спремни да вам помогну. Ми 
имамо способне саветнике и позивамо у помоћ људе који су веома 
познати у индустрији, или чак ТВ особе. Уколико имато људе који 
морају да раде свој посао и немају превише времена за вас, можете 
да оснујете неко ново тело, ангажујете јавне саветнике, почасне 
чланове, добровољце или тако нешто. Искористите у промотивне сврхе 
неке ваше чувене историјске личности. Тако ћете промовисати и вашу 
културу и историју.“

Као један од важних фактора за успех руске кампање Овчиникова је 
навела и срећну околност да је њихов регистар у тренутку кад су ушли 
у овај процес имао на располагању скоро 30 милиона долара, јер се у 
претходних 15 година није трошило скоро ништа! За регистрацију 
узимају отприлике по два долара, што је слично нашем ценовнику, али 
је њихов укупан фонд далеко већи, јер је већи и број корисника. 
Додуше, због тога њихов регистар има и више центара и инфраструктуру 
знатно већих размера која се не може поредити с нашом.

Имајући у виду чињеницу да је Руска Федерација једна од прве 
четири земље које су добиле домен највишег нивоа исписан писмом 
које није латиничко, било је занимљиво чути зашто су толико 
пожурили да покрену свој ћирилички домен. „Не могу да кажем шта је 
било то што нас је покренуло, али било нам је важно да цео процес 
спроведемо брзо и на прави начин. Док смо радили на овом пројекту 
употреба интернета у Русији је веома порасла. Чак 45% кућних 
корисника има приступ брзом интернету, а у Москви чак и више од 
75%.“ По њеном мишљењу, интернет је у Русији постао значајније 
доступан зато што је влада направила правила, добављачи услуга су 
почели да инвестирају, а корисници да се служе интернетом.

Посебно је истакла да су оглашивачи и политичари препознали 
потенцијал интернета и успешно га користе за рекламне и политичке 
кампање. „Већ се може уочити да утицај телевизије слаби, а интернета 
расте. Број корисника интернета је порастао, па самим тим и тржиште. 
Мислимо да је то било важно за образовање свих, од чланова владе 
до обичних корисника и због тога смо тако пожурили. Наш председник 
користи Твитер, чита интернет дневнике и коментаре корисника. Јасно 
је зашто је то било важно и за владу.“

Овчиникова је на крају још једном набројала шта су први резултати и 
први савети које нам руски национални регистар може дати. „Као прво 
препоручујемо популаризацију и обучавање тржишта! Раније то нисам 
рекла али ваш стручни тим треба у свом саставу да има и најбоље 
представнике патентног завода, правнике, регистре, лингвисте, а у 
свакој фази регистрације неопходно је добити повратну информацију о 
мишљењу јавности и свакако признати грешке, уколико их буде. 
Будите спремни и да продужите период приоритене регистрације, јер 
ћете тако избећи даље проблеме. Боље је одложити отворено 
регистровање како би се максимално заштитили сви власници права, 
али не треба бити ни превише љубазан ни превише дослован! Код нас 
се покушаји злоупотреба дешавају непрестано. Припремите се и ви за 
такву могућност. Починиоци су чак и власници права робних марки, али 
и сви који желе да приграбе новац на рачун најпопуларнијих речи.“ 

Реклама и промоција ћириличких домена побудили су по њеном 
мишљењу генерално занимање за ту тему и понукали многе на 
размишљање о потреби да се буде присутан на интернету. „Верујем да 
ће то и код вас стимулисати раст броја регистрованих домена не само 
у домену .срб већ и у постојећем .rs. И на крају, да вас подсетим, увек 
се ради о равнотежи интереса три стране: владе, цивилног друштва и 
пословног света!“

Миленко Васић

Јулија
Овчиникова

ИНТЕРВЈУ

из руског угла



РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног Интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.

РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000 Београд, тел. (011) 7281-281, e-mail: kancelarija@rnids.rs, web: www.rnids.rs

Међународна
активност

Позив новим
члановима
РНИДС је отворена организација, чији се број чланова 
континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је и 
омасовљење чланства и укључивање најшире друштвене 
заједнице у рад РНИДС-а. Зато позивамо све професионалце 
из домаће Интернет заједнице, које занима рад за добробит 
домаћег Интернет простора, да се учлане у РНИДС. 

Чланови РНИДС-а могу да буду сви заинтересовани субјекти 
који су регистровани у званичним регистрима правних лица 
и предузетника Републике Србије. Чланство се остварује 
након потписивања Уговора о приступању, којим се 
прихватају циљеви РНИДС-а и Правила Фонда.

Након уплате годишње чланарине, која тренутно износи 
12.000 динара, члан може да учествује у раду РНИДС-а. Члан 
је дужан да одреди овлашћеног представника, који ће у 
његово име учествовати у раду Скупштине РНИДС-а.

Facebook игрица 
"Domain Star"

РНИДС у сарадњи са 
аустријским (NIC.AT), 
француским (AFNIC), 
немачким (DENIC), пољским 
(NASK), финским (FICORA), 
словеначким (ARNES) и 
црногорским (Domen) 
националним Интернет 

регистром припрема Facebook игрицу на тему Интернет домена, 
под називом "Domain Star". Званично представљање игрице 
планирано је у оквиру Дана Интернет домена Србије, 10. марта.

Делегирање 
ћириличког домена

РНИДС је 11. фебруара 2011. 
послао документацију 
организацији IANA за 

делегирање управљања .СРБ доменом. Подршку да РНИДС 
управља .СРБ доменом дало је више од 20 организација, а 
поред тога достављена је и документација која доказује 
техничку, административну и финансијску оспособљеност 
РНИДС-а. Очекује се да до краја априла процес делегације 
ћириличког домена буде завршен, а почетак регистрације .СРБ 
домена до 15. маја 2011.


