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Ванредна седница
Конференције
суоснивача

Догађаји у Дому
интернет домена

У Дому интернет домена Србије, 24. септембра 2011. одржана 
је ванредна седница Конференције суоснивача, на којој је 
изабрано ново руководство РНИДС-а, јер је претходном истекао 
двогодишњи мандат.

Од 57 суоснивача РНИДС-а, 54 њих је имало своје овлашћене 
представнике на седници Конференције. Најпре су изабрани 
нови председник Конференције суоснивача Војислав Родић и 
његов заменик Слободан Марковић.

Потом су изабрани нови чланови Управног одбора РНИДС-а: 
Станиша Јосић, Снежана Божић, Драгомир Васиљевић, Наташа 
Радовић, Александар Павловић, Душан Стојичевић и Зоран 
Бухавац. Конститутивна седница новог Управног одбора 
одржана je 28. септембра.

Тачка дневног реда посвећена изменама Статута Фондације 
РНИДС одложена је до следеће седнице ради темељније 
припреме потребних измена. 

Дом интернет домена Србије је отворен за 
све чланове локалне интернет заједнице 
који имају добре идеје за скупове који 
помажу и промовишу остваривање 
циљева РНИДС-а. Поред интерних скупова 
за чланове и органе РНИДС-а и овлашћене 
регистре, у Дому ИДС одржавају се и 
јавни скупови за стручну и ширу публику.

Сигурност, приватност и отвореност на Интернету
Панел дискусија на тему "Сигурност, приватност и отвореност 
на Интернету" одржана је 29. септембра, поводом одржавања 
Internet Governance Forum 2011 у Најробију (Кенија). 
Организатори догађаја били су РНИДС и Дипло фондација. Из 
Најробија се у дискусију директно укључио и Владимир 
Радуновић, из Дипло фондације, један од наших представника 
на IGF 2011. Модератор је била Биљана Глишовић Милић, из 
Дипло фондације, а учествовала је и Невена Ружић, шеф 
Кабинета повереника за информације од јавног значаја. 

Како новинарство комуницира данас?
РНИДС је 13. јула угостио студенте који су учествовали на 
округлом столу "Како новинарство комуницира данас?" у 
оквиру Медијске радионице Међународне студентске недеље у 
Београду. Студенти из Немачке, Француске, Чешке, Словачке, 
Румуније, Србије, Хрватске, Словеније и Македоније, чули су 
искуства српских медијских професионалаца: Зоран Станојевић 
(РТС), Војислав Стевановић (Ерсте банка), Јелена Ђелић 
("еКапија") и Петар Стакић ("Инфостуд"). 

Крокодили у РНИДС-у 
Дванаести редовни скуп "Крокодила", формално неформалне 
интересне групе домаћих интернет професионалаца, одржан је 
13. јула. Око 40 присутних је у опуштеној и креативној 
атмосфери дискутовало о актуелним темама српске интернет, 
али и друштвене сцене. Посебну пажњу је изазвала полемика 
о томе како интернет професионалци треба да наступају у 
медијима, а да то буде и едукативно за гледаоце и промотивно 
за струку.



Статистика .RS домена

Прослава 5 година РНИДС-a
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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 .RS домена за првих 9 месеци у односу на план за 2011.

У Дому интернет домена Србије 8. јула одржана је 
прослава пет година од оснивања Регистра 
националног интернет домена Србије. Оснивачка 
скупштина РНИДС-а одржана је 8. јула 2006. и тај 
дан се обележава као Дан РНИДС-а. 

На прослави су говорили Војислав Родић, један од 
17 оснивача и учесника Оснивачке скупштине, 
Снежана Божић, председница Конференције 
суоснивача РНИДС-а, и Слободан Марковић, 

модератор програма Дома интернет домена Србије. РНИДС се захвалио људима који 
су помогли организацији на самом почетку: проф. др Ђорђе Пауновић, проф. др 
Александар Поповић и проф. др Неда Бокан. У њихово име се обратила проф. Бокан. 

Емитован је и петоминутни промо видео о најзначајнијим тренуцима у пет година 
постојања РНИДС-а. Прослави су присуствовали оснивачи РНИДС-а, сарадници и 
пријатељи, представници српске интернет заједнице, чланови руководства РНИДС-а 
и новинари.

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

РНИДС има 57 суоснивача и 34 
овлашћенa регистра, а тренутно је 
регистровано преко 67.000 .RS 
домена, у пет адресних простора 
(.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и .edu.rs).
У току је процес тестирања 
ћириличког .СРБ домена.

РНИДС
укратко

Број .RS домена по регистранту - правна лица и предузетници

Број .RS домена по регистранту - физичка лица



Додељена средства
4ПИ за 26 пројеката

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

Као и претходне године, Регистар националног интернет домена 
Србије (РНИДС) доделио је бесповратна средства за пројекте 
који су у складу са општим циљевима и делатностима 
Фондације. У Дому интернет домена Србије, 3. октобра, 
промовисано је 26 пројеката који су добили финансијску 
подршку РНИДС-а на Конкурсу за Програм подршке пројектима 
популаризације Интернета за 2011. (скраћено: 4ПИ).

Комисија РНИДС-а је од 191 пријављеног пројекта за 4ПИ, 
одлучила да 6.000.000 динара распореди на 26 изабраних 
пројеката. Међу подржаним пројектима највећи број чине 
интернет сајтови и портали за образовне, научне и друге 
потребе, а заступљени су и едукативни и издавачки пројекти у 
"реалном свету" везани за област Интернета. Приликом 
одлучивања о додели средстава, Комисија РНИДС-а је узела у 
обзир превасходно допринос пројекта у развоју Интернета и 
телекомуникација, као и трошкове који се односе на област 
деловања РНИДС-а, и те ставке је у одабраним пројектима и 
подржала. Индиректни трошкови нису узети у обзир, а ниједан 
од пројеката одабраних за финансирање није добио пун 
тражени износ.

О резултатима Конкурса за 4ПИ говорили су чланови Комисије 
РНИДС-а Петар Кочовић и Зоран Станојевић. Носиоцима 
изабраних пројеката плакете и уговоре уручио је Ненад 
Маринковић, директор РНИДС-а, а у име награђених захвалио 
се Оливер Суботић.

4ПИ 2011. имао је као циљеве промовисање употребе Интернета 
као јавног добра, доступног и потребног свим грађанима Србије 
и повећање обима корисног интернет садржаја на српском 
језику и језицима националних мањина. За бесповратна 
средстава из 4ПИ могла су да конкуришу сва правна лица или 
предузетници са седиштем на територији Републике Србије и 
сва физичка лица са пребивалиштем на територији Републике 
Србије, која испуњавају прописане опште и посебне услове. 
Предложени пројекти морали су да буду у складу са општим 
циљевима и делатностима РНИДС-а и "Стратегијом развоја 
информационог друштва у Републици Србији".

Подржани пројекти
Српски сервиси на Интернету – веб портал
Горан Настић

Мингл каријерни профили – oнлајн сервис за планирање каријере 
средњошколаца
Београдска отворена школа

Кад порастем бићу – интерактивни водич кроз занимања
Јована Лопичић

Сајт за дан – како брзо стићи до своје интернет презентације
Марко Јасић

Б-линк 2011 – Бeoгрaдски фeстивaл нoвих кoмуникaциja
Удружење грађана "О3он"

Информационо контролисано друштво – књига
Оливер Суботић

E-писмен – промотивна предавања и веб сајт
Снежана Марковић

Побољшање доступности интернет технологије и унапређење 
примене ИКТ у научним истраживањима
Научни институт за ветеринарство "Нови Сад"

Забавна интернет учионица
Далибор Коцић

Математика за Србију – е-Учење
Математичка гимназија

СРБ.ИН у библиотеци
Интернет клуб Љиг

Интернет зона – информативно-едукативни интернет центри у 
библиотекама
Библиотека града Београда

ЧитајМи.рс – пројекат за озвучење текстуалног садржаја сајтова
Алфанум

conQUIZtador – онлајн такмичење у знању
Burek.com

Open Wiki GLAM of Serbia – веб сајт за галерије, библиотеке, 
архиве и музеје
Викимедиjа Србије

Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски 
репозиторијуми и учење на даљину
Филолошки факултет

Портал правописа и хифенације српског језика
Д-Пункт

Интернет за свакога – хот спот за едукацију корисника
Инфо-НБ

Квизко – едукативни, забавни онлајн квиз
Никола Ђорђевић

BesplatnaPravnaPomoc.rs – интернет портал
Про Боно

Организовање индивидуалне технолошке платформе
Академија инжењерских наука Србије

Морфолошки речник српског језика – веб сајт
Lexicom

Мрежа мога града – едукација и такмичење у изради веб сајта
Опште удружење предузетника Лесковац

Школска библиотека и Интернет – обука о основама сналажења и 
коришћења Интернета
Друштво школских библиотекара Србије

СОинфо сервисни центар – веб сервис за пријављивање жалби
СО Опен

Интернет портал "Наука"
Станко Стојиљковић



Међународна
активност

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

РНИДС-у могу да приступе сви заинтересовани субјекти који 
су регистровани у надлежним регистрима правних лица и 
предузетника Републике Србије, чиме постају суоснивачи 
Фондације. Одлуку о приступању нових суоснивача доноси 
Управни одбор РНИДС-а, потом се са директорм РНИДС-а 
закључује Уговор о приступању. После овере, Уговор се 
доставља Агенцији за привредне регистре ради уписа новог 
суоснивача у Регистар задужбина и фондација.

Суоснивачи плаћају и годишњу накнаду, која тренутно 
износи 12.000 динара, а обавезни су и да именују 
овлашћеног представника који ће у њихово име учествовати 
у раду Конференције суоснивача РНИДС-а.

Скуп националних 
регистара у Новом Саду 

У Новом Саду је 14. и 15. 
септембра одржана 4. 
међународна конференција 
националних регистара и 
овлашћених регистара 
интернет домена највишег 
нивоа за централну и источну 

Европу. Организатор Конференције био је Координациони 
центар руског националног регистра интернет домена (TLD RU), 
а подршку је пружио и РНИДС.

На Конференцији је у име РНИДС-а говорио директор Ненад 
Маринковић, о постигнутим резултатима националног регистра 
пет година после оснивања, тренутном стању ресурса и 
увођењу новог националног ћириличког домена.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://meeting.cctld.ru/en

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: Игор Срдановић, архива РНИДС-а и сток фотографије; 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


