
Једнодневна конференција „Дан интернет домена Србије“, 
којом је обележена трећа годишњица од почетка регистрације 
.RS домена, одржана је 10. марта у Привредној комори Србије. 
Конференцију посвећену развоју Интернета, са међународним 
учешћем, организовао је Регистар националног интернет 
домена Србије (РНИДС).

Велики број компетентних и занимљивих гостију и пажљиво 
одабране теме, привукле су бројну и разнолику публику: 
професоре и студенте, блогере, новинаре, адвокате, инжењере, 
предузетнике... Један од циљева ове манифестације био је 
управо могућност присуства и учешћа што већег броја грађана 
Србије, а препуна сала, у којој се тражило место више, била је 
један од најјачих утисака већине учесника. 

О плановима и активностима РНИДС-а и искуствима 
европских регистара слушали смо у првом делу Конференције. 
Две су теме посебно привукле пажњу публике - увођење 
ћириличког интернет домена Србије .срб, о чему је говорио 
Војислав Родић (Inet) и "Време је за IPv6", тема о којој је 
надахнуто, стручно и духовито, излагао Берислав Тодоровић 
(KPN International). Интересантне презентације о развоју и 
трендовима у пословању са доменима имали су и Вим Дегeзелe 
(CENTR), Леонид Тодоров (ccTLD.ru) и Моника Пинк-Ранк (nic.at), 
као и Ненад Маринковић (РНИДС).
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У другом блоку одржана је панел дискусија са темом: Ко 
управља Интернетом (регулатива, безбедност, приватност)? 
Веома бројни учесници - од правника и инжењера до судија и 
истраживача, дискутовали су о утицају државе, компанија и 
корисника на управљање Интернетом, као и о законској 
регулативи његовог коришћења. Овај блок модерирао je 
Владимир Радуновић (DiploFoundation).

Трећи блок Конференције била је панел дискусија са темом: 
Успешни .rs интернет пројекти. Говорили су активни учесници 
Интернет сцене у Србији и представили занимљиве и актуелне 
пројекте на .rs домену, као и трендове у нашој земљи. 
Модератори панела били су Тамара Вученовић и Иван Ћосић.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: Ненад Маринковић, Снежана Божић - 
Малешевић, Драгана Пешић - Левић, Томислав Цигановић, 
Немања Станчић, Јована Цветковић

ПРОГРАМСКИ ОДБОР: Јелена Опачић, Тамара Вученовић, 
Владимир Радуновић, Иван Ћосић, Слободан Марковић, Мирјана 
Тасић, Дејан Ђукић, Наташа Радовић

ПОСЕТИТЕ: www.dids.rs
На званичном сајту ДИДС-а 2011. налазе се све презентације 
говорника на конференцији, фотографије, биографије...

10. МАРТ 2011.

ДИДС
специјал
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Прелазак на
протокол IPv6
У оквиру конференције „Дан интернет домена Србије“, којом је 
обележена трећа годишњица од почетка регистрације домена 
.rs, уводно предавање по позиву одржао је Берислав 
Тодоровић, главни технички стратег, пројектант и развојни 
инжењер међународне IP/MPLS мреже холандског 
телекомуникационог оператера KPN. Каријеру је започео на 
Катедри за телекомуникације, Електротехничког факултета у 
Београду, а пре одласка у Холандију учествовао је и у 
администрацији .yu домена. 

„Драго ми је што сам учесник на овој конференцији, јер сам 
пре више од десет година био у тиму који је управљао .yu 
доменом, а ево сада после једне деценије поново сам међу 
својим старим колегама“, пренео је своје утиске Берислав 
Тодоровић. „Свиђа ми се идеја о организовању оваквих 
скупова, где РНИДС популарише неке од тема које се односе на 
делатност регистра. Корисници треба да буду информисани о 
темама са којима се суочава национални регистар, било да се 
ради о технолошким питањима или друштвеном аспекту 
интернета.“ 

На конференцији ДИДС 2011, Берислав Тодоровић је одржао 
предавање „Прелазак на IPv6 систем IP бројева“. Будући да је 
коначно исцрпљена залиха слободних адреса за IPv4, главни 
комуникациони протокол који омогућава рад Интернета, у 
фебруару је предато пет последњих блокова адресног 
простора интернет протокола верзије 4 (IPv4) петорки 
регионалних интернет регистарa - AfriNIC (Африка), APNIC 
(Азија/Пацифик), ARIN (Северна Америка), LACNIC (Латинска 
Америка и нека карипска острва) и RIPE NCC (Европа, Блиски 
Исток и Централна Азија). 

„У свом излагању говорио сам о проблему несташица IP адреса 
у тренутној верзији v4. Протокол IPv4 користи 32-битне адресе 
и може да подржи 4,3 милијарде уређаја директно повезаних 
на Интернет.  Пре 35 година чинило се да је то неисцрпни 
извор IP адреса, али због експанзије неких услуга на 
Интернету и појаве друштвених мрежа, а нарочито 
широкопојасног приступа Интернету, где корисник остаје 
повезан на Интернет са једном IP адресом, постојеће 
складиште IP адреса убрзано се празнило. Последњих пет 
блокова слободних IP адреса додељено је у фебруару 2011.

Једно од решења је прелазак на нову верзију протокола IPv6, 
који користи 128-битне адресе и подржава, малтене, 
неограничен број уређаја, који је развијен још пре петнаестак 
година. Иако су неки произвођачи опреме почели још тада да 
имплементирају протокол IPv6, још увек није довољно 
прихваћен због различитих проблема које доноси увођење 
новог софтвера. Пре или касније, појавиће се корисници 
Интернета који ће искључиво моћи да добију IP адресе по 
протоколу v6, односно нове 128-битне адресе, тако да ће онда 
прелазак на нови протокол бити неминован. Иначе, нова 

36верзија доноси и проширење адресног простора и нових 10  
(око 300 секстилиона) IP адреса, што је довољно да сваки атом 
на нашој планети добије сопствену IP адресу. А да ли ће то у 
пракси заиста бити довољно у наредних неколико деценија или 
једном веку, незахвално је процењивати“, закључио је 
Берислав Тодоровић.

Берислав Тодоровић

Утисци посетилаца
ДИДС 2011. окупио је стручњаке за Интернет и кориснике, 
припаднике млађе и старије генерације, запослене у области 
бизниса и забаве, али и науке и културе.

Ево како су неки од посетилаца оценили ДИДС:

УТИСЦИ O ПРОГРАМУ:
�Прича о IPv6 је била фантастична.
�Превише приче и суве теорије, било је пар одличних детаља.
�Господин Тодоровић је имао изузетно излагањe. Сатница  
     није поштована.
�Ноншалантно и стручно. Сјајно.
�Боље да је било мање говорника а више питања из публике.
�Идеја је одлична, мало смо загребали површину, још 
     неколико оваквих акција би био пун погодак.
�Треба више и детаљније анализирати успешне пројекте.

УТИСЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ:
�Одлични сте, све је било јако добро, Србија има паметне људе.
�Све осим огромног пробијања агенде је било на јако 
     високом нивоу.
�Сјајна организација, пуно људи, добри предавачи.
�Недопустиво је толико пробијање термина.
�Све је у реду осим огромног кашњења, ипак је радни дан.
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Трендови у раду
европских
националних
регистара
Из организације CENTR, која окупља овлашћене европске 
регистре националних интернет домена из више од педесет 
земаља, на конференцији ДИДС 2011. гостовао је Вим 
Дегезеле, менаџер комуникација, одговоран за пружање 
информација о организацији CENTR и њеним чланицама. Такође, 
Вим Дегезеле представља организацију у којој су окупљени 
европски регистри на међународним скуповима, а води и 
маркетиншку и административну радионицу CENTR-a.

„Био сам на конференцији у Београду и прошле године. Желим 
да истакнем да сам пријатно изненађен што сам ове године 
видео много учесника, нарочито младих људи, зато што је за 
интернет заједницу важно да се млади интересују за овакву 
врсту конференције. Такође, врло је битно што је конференција 
била тематски подељена у три различита блока са добро 
осмишљеним темама, а чуло се и пуно интересантних 
дискусија.“, нагласио је Дегезеле. 

У првом блоку конференције, где су гости из иностранства 
представили актуелне теме из рада европских регистара, Вим 
Дегезеле је одржао презентацију под називом „Европски 
трендови у пословању доменима највишег нивоа“. 

„У својој презентацији желео сам да покажем две ствари. Прво, 
желео сам да истакнем да европски регистри домена највишег 
нивоа имају дугачку историју заједничког рада и размене 
информација. Нажалост, имам утисак да људи у Србији понекад 
не схватају на прави начин којим се пословима тачно РНИДС 
бави, што ту организацију често оставља усамљену у 
решавању многих изазова. Потпуно разумем ту ситуацију, јер 
је слично у Белгији, а и у другим земљама. У таквим 
околностима немате коме да се обратите и консултујете. Зато 
је добро што постоји организација CENTR, где људи могу да се 
окупе и размене искуства из рада својих регистара. 

У другом делу свог излагања, желео сам да прикажем 
глобалну ситуацију са регистрацијом домена највишег нивоа.  
Не можете а да не приметите да овај сектор бележи стални 
раст, иако се сви жале на негативни утицај економске кризе. 
Све чланице организације CENTR напредују у регистрацији 
интернет домена највишег нивоа, што је изузетно значајно.

Једна од ствари коју сам посебно истакао у својој 
презентацији, јесте да национални регистри поново улажу 
знатна средства у развој својих организација. То се нарочито 
односи на улагања у техничку опремљеност и безбедност у 
раду националних регистара.

Драго ми је да са конференције ДИДС 2011. носим и повратне 
информације о успешном раду Регистра националног интернет 
домена Србије“, истакао је Вим Дегезеле.

Вим Дегезеле

Отворен Дом
интернет домена
ДИДС 2011. је завршен вечерњим дружењем, са .RS 
рођенданском тортом, у новом простору РНИДС-а, Дому 
интернет домена Србије, у улици Жоржа Клемaнсоа 18a.
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Изазови увођења
ћириличког
домена
На конференцији “Дан интернет домена Србије”, учествовао је и 
Леонид Тодоров, заменик директора за спољне односе у 
Интернет регистру Русије. Руска Федерација је једна од прве 
четири земље које су добиле IDN домен највишег нивоа, а 
Леонид Тодоров је имао запажено излагање у првом делу 
конференције ДИДС 2011, у коме је изнео искуства Руског 
националног регистра интернет домена при регистрацији 
руског ћириличког домена .рф.

- Какве утиске носите са конференције “Дан интернет 
домена Србије”?

ТОДОРОВ: Сматрам да је конференција ДИДС 2011. посебан 
догађај у сваком смислу. На Конференцији је изражено 
јединство националног регистра, али имам утисак да не постоји 
заинтересованост државних органа и шире јавности да схвате 
мисију и специфичности организације националног регистра. 
Другим речима, имам утисак да државни органи и јавност још 
увек не схватају у правој мери значај послова које обавља 
РНИДС и њихов допринос за ширу друштвену заједницу.
Имамо исту ситуацију у Русији, тако да ову конференцију 
видим као врло добру основу за допринос образовању 
јавности и отварању могућности да се ураде неке добре 
ствари. Живимо у свету Интернета, који је по својој дефиницији 
специфична појава. Питања у вези Интернета и око њега, веома 
су сложена. Зато можемо и да имамо различите погледе у 
виђењу проблема. Ова конференција ће помоћи у генералном 
разумевању сложености проблема око Интернета и повећати 
заинтересованост за ову тему.

Конференција је потпуно успела јер су се чула мишљења 
различитих стручњака: правника, техничких лица и пословних 
људи. Штета само што није било представника Владе и шире 
јавности, ван интернет заједнице.

- Упоредите изазове који су пред РНИДС-ом у односу на 
ваша искуства са увођењем руског ћириличког домена?

ТОДОРОВ: Важно је разумети да су ваш и наш национални 
регистар, пионири у интернационализовању националних 
интернет домена. Ми смо се први суочили са свим изазовима у 
овом важном послу и нисмо очекивали да ће уношење 
интернет адресе на матерњем језику изазвати толики 
ентузијазам код корисника у нашој земљи. То је постало важно 
питање у Русији, а сигуран сам да ће тако бити и вашој земљи.
Можда је важно нагласити нешто о чему се није причало 
данас, а везано је за увођење ћириличког домена. То је питање 
националног поноса и препознавања наших земаља на 
Интернету. И Срби и Руси имају своје језике и по томе су 
јединствени у свету. Тиме треба да се поносимо, а све остало су 
техничка питања.

Такође, морамо да схватимо да када год се укаже прилика која 
потенцијално може да донесе неку корист, увек се појаве људи 
који желе да зграбе ту прилику из материјалних интереса. 
Тако је и са увођењем националних домена на ћириличком 
писму, ми смо отворили неку врсту златног рудника, што и 
јесте био наш задатак, али најважније је да крајњи корисник 
има највећа права.

Леонид Тодоров

- Како видите сарадњу Координационог центра 
националних домена Русије и РНИДС-а?

ТОДОРОВ: Наше две земље везује пуно лепих ствари, од 
словенских корена, историјског и језичког заједништва, до 
традиционалних веза између наших народа. Такође, обе 
земље се налазе у процесу изградње демократског друштва 
и тржишне економије, са сличним изазовима на том путу.
Тако и наши регистри имају исту мисију на Интернету, делимо 
исте вредности и остварили смо одличну сарадњу. Искрено 
размењујемо мишљења о различитим питањима, од техничких 
до оних која су везана за управљање и законску регулативу 
на Интернету.

Последње, али не и најмање важно је што наше две земље 
представљају “ћириличку мањину” на Интернету, због чега 
имамо сличне циљеве у промоцији наших ћириличких домена.

- Како теку припреме за годишњу конференцију Руског 
националног регистра која ће се одржати у септембру?

ТОДОРОВ: Не постоји велика разлика између наших припрема 
и оних које је имао РНИДС у припреми конференције ДИДС 
2011, будући да се ради о сличним догађајима. Међутим, 
морам да признам да у овом тренутку лакше дишемо јер смо 
постали кредибилни партнер, па нам је лакше да организујемо 
овај догађај. Вредно се припремамо за другу конференцију 
Russian IGF, а недавно смо успели да се са Министарством за 
телекомуникације Русије договоримо да ову конференцију 
уврсте у званичан календар својих догађаја.
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Заједнички пројекат
осам европских
Интернет регистара

Моника Пинк-Ранк

Међу гостима из иностранства, на конференцији ДИДС 2011, 
учествовала је и Моника Пинк-Ранк, руководилац Сектора за 
односе са јавношћу, маркетинг и управљање пројектима у 
аустријском регистру интернет домена (nic.at). Моника Пинк-
Ранк ради на новим пројектима везаним за домен највишег 
нивоа, као и заједничким пројектима на промоцији 
националног домена у оквиру организације CENTR.

„Понећу пуно лепих утисака из Београда и драго ми је што је 
много људи присуствовало конференцији, прослављајући 
трогодишњицу од почетка регистровања домена .rs. Такође, 
мени је било веома интересантно да слушам презентације, 
посебно планове о увођењу ћириличког домена. Дивно је бити 
овде поводом Конференције и дружити се са српским 
пријатељима“, пренела нам је своје утиске са Конференције, 
Моника Пинк-Ранк.

- На Конференцији сте представили пројекат на коме сте 
тренутно ангажовани?

ПИНК-РАНК: Дошла сам да представим пројекат на коме ради 
заједно осам европских земаља, а који промовише интернет 
домене земаља учесница пројекта. Овим пројектом  желимо да 
повећамо заинтересованост за националне домене и да 
објаснимо корисницима шта све може да буде регистровано у 
доменима највишег нивоа.

Желимо да направимо игрицу за Facebook која ће се звати 
„Domain Star“, преко које ће корисници Facebooka моћи лако и 
једноставно да добију сугестије за називе домена у својим 
земљама, као и да се са само једним притиском на понуђени 
линк повежу са доменима који их интересују и виде да ли су 
слободни за регистрацију. Чак и ако нису заинтересовани за 
регистрацију домена, корисници Facebooka могу да наставе да 
се играју, постављају фотографије или ћаскају са пријатељима.

- Како је организован аустријски регистар интернет домена?

ПИНК-РАНК: Аустријски регистар интернет домена (nic.at) је 
друштво са ограниченом одговорношћу, које је основало 
Удружење аустријских интернет провајдера 1998. године, а 
2000. је трансформисано у Интернет фондацију Аустрије.
Nic.at је преузео администрацију интернет домена од Бечког 
универзитета, који је тада имао 30.000 регистрованих домена, а 
у јануару ове године ми смо имали више од милион 
регистрованих домена. Аустријски регистар интернет домена 
има константан раст регистрованих домена, по стопи од 10 до 
14% годишње.

За директну регистрацију домена (што чини само 5% од свих 
.at домена) наплаћујемо 36 евра, а и за сваку годину 
регистрације домена такође 36 евра. Наши овлашћени регистри 
имају исте цене. У понуди имамо и поддомене .or.at и .co.at, али 
наравно и даље је најпопуларнији домен .at, са тржишним 
учешћем од 96% међу свим регистрованим доменима.

- Ваш регистар ради и на развојним пројектима везаним за 
интернет домене највишег нивоа?

ПИНК-РАНК: Наш главни задатак је, наравно, администрација 
националног домена .at, али ми желимо и другима да 
пренесемо своја искуства из рада регистра и покушавамо да 
уђемо на нова тржишта са својим техничким решењима. То и 
јесте разлог зашто нудимо наш програм “Registry-in-a-box”, 
али и друге апликације, регистрима интернет домена у 
иностранству. Наш регистар је развио и сопствену DNS мрежу 
“Rcodezero”, коју смо понудили свим регистрима који желе да 
побољшају своју DNS доступност и безбедност.
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Регулатива,
безбедност и
слобода говора
на Интернету
У оквиру другог блока конференције ДИДС 2011. одржана је 
панел дискусија на тему: Ко управља Интернетом - регулатива, 
безбедност и слобода говора. Модератор овог дела 
Конференције, Владимир Радуновић, координатор образовних 
програма на тему „Internet Governance and Policy“, при 
невладиној организацији DiploFoundation, сматра да су у 
дискусији отворене многе актуелне теме.

„Циљ панел дискусије био је да отворимо низ питања која су 
везана за политику функционисања Интернета, а која се већ 
дуго воде на светском нивоу. И у нашој земљи интернет 

заједница се бави овим темама, али учесници у дискусијама на 
овој конференцији били су прилици да се упознају са ширим 
контекстом ових тема.

На Конференцији смо прво разговарали о питању 
интелектуалне својине, односно заштити жига у називима 
интернет домена и садржаја на интернету, као и релације у 
правима и одговорности различитих актера у том процесу. 
Покренули смо и питање о томе шта је легално, а шта 
нелегално на Интернету, и да ли постоји обавеза корисника да 
одговара због недозвољеног садржаја постављеног на 
Интернет, без обзира да ли је то урађено у нашој земљи или 
иностранству.

Везано за ову тему, наметнуло се и питање да ли с обзиром на 
глобалност мреже, постоје техничке могућности у прикупљању 
доказа против корисника који је поставио нелегални садржај, 
као и одговорност провајдера услуга у том ланцу.

Једно од важних питања за интернет заједницу јесте како се 
млади понашају на Интернету, односно да ли они знају шта је 
дозвољено или забрањено на мрежи и у којој мери су уопште 
заинтересовани да то сазнају. Велико је питање да ли их 
уопште то интересује, као и у којој мери схватају концепт 
приватности на Интернету. Од неких учесника панела чули смо 
да млади корисници можда уопште не осећају потребу, да за 
разлику од старијих, чувају своју приватност.

У дискусији смо начели и тему 
образовања младих 
корисника Интернета, али не 
како да користе нове 
технологије, јер они то знају 
боље од нас, већ шта нове 
технологије доносе, 
укључујући све ризике и 
предности у коришћењу 
светске мреже.

Кибер криминал и заштита 
деце, такође, представљају 
важну тему за интернет 
заједницу. У дискусијама је 
закључено да државне 
установе немају довољно 

капацитета и обучених кадрова да се баве овим значајним 
проблемом, иако смо свесни да они улажу много напора у 
међународној координацији са светским организацијама да 
те проблеме реше.

На крају панел дискусије прошли смо кроз питање 
приватности које је изузетно сложено и има неколико 
сегмената: угрожавање приватности од стране државе, 
компанија, запослених у компанијама и међу корисницима 
Интернета. А можда проблем са приватношћу и не постоји јер 

је више нема? Код нас се проблемом приватности бави много 
стручњака, али потребно је да буду много активнији, пре 
свега према државним органима, односно свим доносиоцима 
одлука, како би заједно утицали на изградњу информационог 
друштва на прави начин.“

Модератор панел дискусије, Владимир Радуновић, истиче да 
није било довољно времена за разговор о свим актуелним 
темама везаним за функционисање Интернета, али да је 
важно да су покренута важна питања и сагледан шири 
аспект значајних тема, што ће значајно помоћи у иницирању 
наредних дискусија.

„Јако је важно што је РНИДС схватио да његова улога није 
да само технички администрира домене, већ да је улога 
националног интернет регистра да помогне у развоју 
информационог друштва, не само у пословним моделима, са 
добрим решењима и услугама који се нуде на Интернету, већ 
управо питањима управљања и регулативе на Интернету, као 
и утицаја на развој Интернета у својој средини. То је, 
уосталом, и улога коју ICANN има на глобалном нивоу.

Зато је важно што је РНИДС организовао ову конференцију 
са добро осмишљене три панел дискусије. Сматрам да је 
Конференција испунила очекивања и сигуран сам да ће 
РНИДС понудити сличне могућности кроз нове конференције.“

Владимир Радуновић
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Успешни на
.rs домену и
домаћем терену
У оквиру трећег, финалног блока конференције ДИДС 2011. 
представљени су успешни домаћи пројекти на .rs домену из 
области пословања, образовања, државне управе, рекреације, 
здравства и друштвено корисног рада, као и пројекти 
популаризације и ширења присутности Интернета. Модератор 
трећег блока Иван Ћосић, познати блогер и администратор 
"Дизајнзоне", сматра да је трећи блок успео да проведе 
присутне уздуж и попреко кроз интернет сцену у Србији, да 
сазнају како изгледа покретање интернет бизниса од нуле и 
како се на домаћем тржишту имплементирају опробани 
пословни модели са Запада.

- Какав је однос РНИДС-а и домаће интернет сцене?

ЋОСИЋ: Највећа вредност ДИДС-а је управо то што је до сада 
национални регистар био суфинансијер и суорганизатор 

сличних манифестација и конференција на којима су 
промовисани домаћи пројекти, а овде је први пут практично 
РНИДС уступио део свог времена на својој конференцији за 
промоцију тих пројеката. Мислим да РНИДС сигурним корацима 
постаје једно од "упоришта" домаће интернет сцене, док га са 
друге стране актери и креатори домаће сцене све више 
доживљавају као озбиљног партнера у послу, а не само као 
тело које регулише регистрацију домена. Идеја да се на Дану 
интернет домена Србије промовишу успешни пројекти дочекана 
је са великим одобравањем, највише путем разних друштвених 
мрежа, и ово је сигурно био један од битних разлога зашто је 
интересовање за овогодишњу Конференцију било толико 
велико. Сигуран сам, ипак, да су они који су дошли због трећег 
блока били задовољни и целокупним утиском који је овај дан 
оставио на све присутне. 

- Из којих су области представљени интернет пројекти?

ЋОСИЋ: Иницијална идеја је била да се представе пројекти из 
готово свих сегмената домаће сцене. Једини критеријум је био 
да пројекат буде успешан и да буде на .rs домену. Почели смо 
од пројекта Ивана Минића - "Бурек форума", који је током 
претходне године стигао до броја од милион корисника, што га 
чини највећом заједницом на домаћем Интернету. На чињеницу 
да су, практично, све српске компаније на Интернету, 
захваљујући сајту Агенције за привредне регистре, указао је 

Бранислав Добросављевић, 
један од твораца тог пројекта. 

Владимир Николић из 
"Лимунда" су представљајући 
своје пројекте причали о 
разним пословним моделима, и 
колико је потребно рада и 
труда да се озбиљан пројекат 
развије на Мрежи.

Раде Тричковић из компаније 
"Httpool" потврдио је да је 
ипак највеће интересовање за 
оглашавање на сајтовима 
медијских кућа, чиме нам је 
дао добру уводну реч да 

пређемо на представљање медијских пројеката. Представили 
смо интернет сервисе које развија Радио-телевизија Србије и 
колико је неопходно да онлајн медиј буде стално присутан, 
далеко динамичнији и да не мора да буде ограничен само на 
објављивање вести које су припремљене за стандардне 
канале. Исток Павловић је представио свој портал trojka.rs и 
другу страну приче, како је то када је редакција само на 
мрежи, без подршке традиционалног медија, које су тешкоће 
и како се превазилазе.

Александар Бијелић је представио награђивани пројекат 
интернет заједнице Србије  -  JaZaKraljevo.rs. О Интернету 
као алату за едукацију говорила је Вања Радаковић са ФОН-
а. Представљени су и пројекти "Conquiztador" и "Правопас", 
као примери трендова интерактивног учења.

Коначно, у финалном делу блока представљени су различити 
видови финансирања Интернет пројеката. Верољуб Змијанац 
је објаснио како пројекти као што су trcanje.rs и astma.rs 
могу да окупе заједницу, креирају клубове у реалном свету и 
да привуку финансирање фондација. Станиша Јосић и 
Оливера Јовић представили су неке од пројеката које је 
РНИДС финансирао током претходних година, док је Витомир 
Огњановић, организатор biZbuZZ конференције, објаснио 
колико је битна помоћ РНИДС-а у финансирању пројеката 
који се баве промовисањем Интернета и модерних трендова 
на домаћој сцени. 

- Који је, по Вама, био најупечатљивији део трећег блока?

ЋОСИЋ: Свакако осврт Милоја Секулића на значај домаћег 
интернет домена, који је практично наше презиме на 
Интернету, објашњава ко смо и одакле смо, део наше 
виртуелне личне карте. Мислим да је то је многима значило 
да размисле на тему регистрације домаћег уместо домена 
највишег нивоа.

Анђела Вујачић из "Колективе" 
и 
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Иван Ћосић
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