
РНИДС  и  Министарство  за  телекомуникације  и  информационо  друштво  потписали 
Споразум о сарадњи

Београд, 23. децембар 2010 – Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) данас је 
потписао  Споразум  о  сарадњи  са  Министарством  за  телекомуникације  и  информационо 
друштво.  Споразум  су  потписали  министарка  Јасна  Матић  и  Ненад  Маринковић,  директор 
РНИДС-а.

Споразумом о сарадњи утврђују се односи и надлежности битне за функционисање српског 
доменског  простора  на  интернету.  Потписивањем Споразума,  Србија  стаје  у  ред  са  другим 
европским  државама  које  су  улогу  регистрације  домена  повериле  представницима  најшире 
Интернет заједнице коју преко РНИДС-а представља 51 чланица Скупштине. Међу члановима 
Скупштине  налазе  се  водећи  пружаоци  услуга  интернета,  оператери  фиксне  телефоније, 
државне институције, систем интегратори, кабловски дистрибутивни системи, софтверске куће 
и медији.

РНИДС је  осим  послова  регистрације  интернет  домена  и  доношења  правила  по  којима  се 
регистрација   одвија,  преузео  и  обавезу  испуњавања  најстрожих  захтева  за  непрекидним 
функционисањем  српског  доменског  простора  и  у  протеклој  години  инвестирао  више  од 
100.000 евра   у  најсавременију  опрему и системски  софтвер.  РНИДС је  такође  сопственим 
средствима  финансирао  процедуру  избора  и  оцене  ћириличког  интернет  домена  Србије  и 
суфинансирао  28 пројеката за унапређење и развој интернета на територији Србије, намењених 
најширој бази корисника интернета.

За  наредну  годину  се  планира  почетак  слободне  регистрације  ћириличког  интернет  домена 
Србије заснованог на принципима равноправности, заштите интереса постојећих регистраната и 
једнакости  за  све  кориснике  интернета.   РНИДС  ће  подржати  акцију  Министарства  за 
телекомуникације  и  информационо  друштво,  „  Дигитална  школа“,организовати  више 
међународних и локалних догађаја посвећених интернету,  регулативи и управљању његовим 
виталним деловима и узети учешће у интеграцији свих ресурса интернет заједнице.

Регистар националног интернет домена Србије очекује од Владе Србије да ће препознати значај 
информационо-комуникационих технологија за развој Србије и да ће та област добити улогу 
носиоца  развоја.  РНИДС такође  очекује  подршку  подршку  у  организацији  скупова  у  виду 
активног учешћа, као и подршку у преговорима са представницима међународних институција.

Повећање пореза на додатну вредност за рачунаре на 18% задало би пресудан ударац на ниво 
техничке  писмености  грађана,  тако  да  је  неопходно  да  се  пореска  стопа  ПДВ-а  врати  на 
досадашњих  8%,  како  се  не  би  наставило  велико  заостајање  Србије  у  информационо-
комуникационим технологијама.


