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ћириличког домена.

егистар националног Интернет домена Србије

ПОЧЕТАК РАДА .RS ДОМЕНА

10. марта 2008

10. септембра

Комисију за транзицију

15. септембра 2008.

ТРАНЗИЦИЈА НА .RS ДОМЕН

CENTR-а

од 3. новембра 2008.
до 2. марта 2009

4. маја 2009

30. март 2010.

РНИДС ДАНАС

4 члан а Скупштине 37 овлашћених
регистара

60.000 .RS домена пет адресних
простора

.AC.RS

.GOV.RS

(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.

Званична регистрација .RS домена почела је . у 12.00
сати, истовремено преко 27 фирми које су овлашћене за послове
регистрације .RS домена. Првог дана регистровано је 7000 домена.

У следећих шест месеци, до , власници старих .YU
домена имали су право првенства да региструју истоимени домен са
наставком .RS. Старих .YU домена било је око 40.000, од чега је око
пола активно, а РНИДС је основао која је
решава регистрацију домена у транзицији за случајеве када
регистрант .YU домена није више активно правно лице.

Од сви називи домена из .YU регистра који нису
прегистровани у .RS, пуштени су у слободну продају. Предност за
пререгистрацију из .YU у .RS искоришћено је за 19.372 домена.

РНИДС је, после Конкурса на коме је учествовало 96 радова
дизајнера и агенција из земље и иностранства, у септембру 2008.
добио и свој знак и логотип. На 37. Генералној скупштини
(Европског савеза националних регистара Интернет домена), 3.
октобра 2008. РНИДС је добио пуноправно чланство.

Продужење регистрације .YU домена важило је
. Сви .YU домени који нису продужени 30. априла

2009. године, трајно с брисани из регистра . Првобитно
је било предвиђено да се регистар .YU домена трајно угаси 30.
септембра 2009. године, али је накнадном одлуком ICANN-а тај рок
померен за

РНИДС управља регистром националних Интернет домена Републике
Србије .RS сагласно одлуци ICANN-а број 07.76 од 11. 09. 2007. У
фебруару 2010. РНИДС има и

. Управни одбор, чије чланове бира Скупштина, је највиши
извршни орган, а РНИДС представља и заступа директор.

ренутно је регистровано скоро , у
(.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и .edu.rs). Управљање адресним

простором препуштено је Конференцији универзитета, за све
акредитоване високошколске установе - факултете и институте.
Адресни простор , намењен државним органима Републике
Србије, препуштен је на управљање Управи за заједничке послове
републичких органа.
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Започет је процес увођења

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! Р СЕГИСТРУЈМО РПСКИ

БРОЈ 1
МАРТ 2010.

Две године .RS

Актуелно:

http://њњњ. ?

ЈАВН РАСПРАВA A

www.forum.rnids.rs

о будућем српском ћириличком уIDN-

гашење марта 130. 20 0.
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Потписивање исма о намерама са ICANN-омП



Статистика домена.RS

РНИДС добио награду
ИТ Глобус 2009.

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! Р СЕГИСТРУЈМО РПСКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

3Dnet ISP (Панчево) - www.3dnet.rs

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 (Београд) - www.bgsvetionik.rs

Boox Computers (Крагујевац) - www.

Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs

ВТком (Нови Сад) - www.panline.rs

Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs

Геател (Крагујевац) - www.geatel.net

Dream Technologies Group (Београд) - www.dtg.rs

ЕУнет (Београд) - www.eunet.rs

g (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

MediaWorks (Београд) - www.mediaworks.rs

Mobius (Бачки Петровац) - www.webcentar.rs

Neobee.net (Нови Сад) - www.neobee.rs

NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs

NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs

Панет (Панчево) - www.panet.rs

СББ (Београд) - http://ho

СЦнет (Београд) - www.scnet.rs

СезамПро Хостинг (Београд) - www.sezamhosting.rs

StanCo (Петровац) - www.istanco.rs

Телеком Србија (Београд) - www.telekom.rs

TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs

ЦРИ (Београд) - www.cri.rs

YUBC System (Београд) - www.yubc.rs

boox.rs

Exe Net Advertisin

sting.sbb.rs

• HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs

37 овлашћених регистара
.RS домена широм Србије:

Структура регистрованих домена
по адресним просторима

.RS

Проценат регистрованих домена по регионима.RS

Раст броја регистрованих домена 2008-2010..RS

И

ИТ Глобус се додељује у двадесетак категорија,
а добитници су водеће домаће ИТ компаније и
пројекти.

Т Глобус је годишња награда за најбоље
производе и услуге у области информатичко-
телекомуникационих технологија у Србији коју
додељује часопис .

У , за увођење .RS
домена, добитник награде ИТ Глобус 2009. је
Регистар националног Интернет домена Србије.

Награда је уручена представницима РНИДС-а на
скупу који је одржан у свечаној дворани
Скупштине града Београда,

Награда је додељена РНИДС-у због успешног
процеса увођења новог националног Интернет
домена и регулације тржишта доменима у Србији.

Микро - PC World

категорији "Развој Интернета"

2. децембра 2009.
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Р

ИТ
-

егистар националног Интернет домена Србије организовао је
у Привредној комори Србије округли сто на

тему
. У дискусији су учествовали представници

државних органа, стручних удружења, образовних институција,
медија и РНИДС-а.

На почетку састанка представљен је полазни документ за
вођење расправе -

(чији је аутор ICANN), који су на
српском језику приредили Миленко Васић и Мирјана Тасић.

Одржани округли сто имао је за циљ да се одреде правац и
елементи вођења јавне расправе, којим техничким средствима
би се водила и кроз које структуре.

Кроз дискусију превладало је мишљење да, поред органа
РНИДС-а (Скупштина и Управни одбор), у широку јавну
расправу треба да се укључе:
- Медији, поготово стручни часописи из области нових
технологија
- Струковне организације (Друштво за информатику Србије,
Јурит...)
- Пословна удружења (Привредна комора, Удружење Интернет
провајдера...)
- Стручни скупови (Е-трговина, Технобанк, Информатика,
Инфотех...)
- Овлашћени регистри .RS домена
- Највећи регистранти .RS домена
- Организације посвећене језику и очувању културне баштине
(Вукова задужбина, Матица српска, САНУ, Одбор за
стандардизацију српског језика...)
- Универзитети, студенти и професори, кроз Конференцију
универзитета Србије
- Деца школског узраста, кроз активности као што је нпр. PC
Skills коју спроводи ПКС
- Остали чланови локалне Интернет заједнице кроз Форум
РНИДС-а

чине сва правна и физичка лица
која послују у области Интернета или користе Интернет услуге
на подручју Републике Србије (корисничке групе, Интернет
организације, Интернет сервис провајдери, привредни субјекти,
државни органи, националне институције...).

Предложено је и да се организују расправе приликом свих
већих догађаја и направе две верзије анкетних упитника,
једна техничка за стручну јавност, а друга, популарнија, за
широку Интернет заједницу. Упитници би послужили за
прикупљање предлога како би требало да гласи нови
ћирилички Интернет домен Србије.

Кад се прикупе предлози, РНИДС треба да:
- организује завршну јавну расправу о приспелим предлозима
- затражи сагласност Министарства за телекомуникације и
информационо друштво да одобри одабрани нови ћирилички
домен највишег нивоа
- припреми потребну документацију
- пошаље ICANN-у захтев да одобри нови ћирилички домен
највишег нивоа

2. фебруара 2010.
„Начин вођења јавне расправе за избор ћириличког

домена Србије“

„Коначни план увођења убрзаног
поступка за IDN ccTLD“

Локалну Интернет заједницу

Internationalized Domain Names (IDN
ICANN

IDN ccTLD

буде на српском језику и ћириличком писму

има смислену везу са појмом "Србија"
испуњава интересе домаћих корисника Интернета

Влада Републике Србије

ЈАВНУ РАСПРАВУ на
тему будућег српског IDN-а

www.forum.rnids.rs

) у називи Интернет
домена исписани словима локалних језика и писама.
(Интернет корпорација за додељена имена и бројеве) је
новембра 2009. започео убрзани процес успостављања IDN-а
за државе које користе нелатиничка писма. је низ
знакова који представља Интернет домен државе на локалном
писму, састављен од најмање два Unicode знака.

Дакле, за Републику Србију, домаћи IDN ccTLD треба да:
- (a да бар једно
слово није слично неком слову латиничког писма)
-
-
(препознатљив, што краћи и једноставнији за писање...)

донела је закључак којим је
задужила Министарство за телекомуникације и информационо
друштво да у координацији са Регистром националног
Интернет домена Србије спроведе јавну расправу о
ћириличком домену највишег нивоа и правилима за
регистрацију ћириличких поддомена у том домену, као и да
предузме друге мере ради стварања услова за подношење
захтева за делегирање ћириличког система IDN ccTLD за
Републику Србију, до краја 2010.

РНИДС и надлежне националне
институције позивају све чланове
домаће Интернет заједнице да се
укључе у

, на
адреси .
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д када је 16. новембра 2009.
почео процес пријављивања
држава за регистровање
интернационализованих домена
домена највишег нивоа (IDN
ccTLD), је примио 16
захтева за IDN ccTLD који
представљају различитих језика.

Од тога су захтеви из четири
државе -

, већ прошли прву фазу, проверу техничких и
лингвистичких захтева за IDN.

Како ће ови домени изгледати можете да погледате на
Интернет сајту , на страни

. Рецимо, ћирилички домен Руске
Федерације биће .

ICANN

Египта, Руске
Федерације, Уједињених Арапских Емирата и Саудијске
Арабије

www.icann.org "IDN ccTLD Fast Track
String Evaluation Completion"

.РФ



РНИДС ВЕСТИ

РНИДС

су инт рни информатор Регистра националног Интернет дом на Србије. Излаз квартално и по потреби.

улевар 110 0 Београд ел (011) 313-3101 -mail: kancelarija@rnids.rs web: www.rnids.rs
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Д .RSан домена Позив новим
члановима
РНИДС је отворена организација, чији се број чланова
континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је и
омасовљење чланства и

. 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

Републике Србије. Чланство се остварује
након потписивања Уговора о приступању, којим се
прихватају циљеви РНИДС-а и Правила Фонда.

Након уплате , 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 .

укључивање најшире друштвене
заједнице у рад РНИДС-а

правних лица
и предузетника

годишње чланарине

Скупштине РНИДС-а

С

о
у

вечана прослава Дана националног Интернет домена
Републике Србије биће одржана у просторијама
Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15 у Београду, са
почетком у 9.30 часова. На овај дан обележавамо трећу
годишњицу од оснивања РНИДС-а и другу годишњицу од
званичног почетка регистрације .RS домена.

Поред званичника РНИДС-а, Министарства за телекомуникације
и информационо друштво и Привредне коморе Србије, гостима
и члановима Скупштине РНИДС-а обратиће се и:
- , менаџер за комуникације у Савету европских
регистара националних домена највишег нивоа (Council of
European National Top Level domain Registres, CENTR)
- , члан савета Координационог центра за
домен .ru (Coordination Center for TLD .RU)
- , члан стручног савета Фондације
"тачкаКат" (Fundació puntCat)

Као , биће организовани округли сто
увођењ IDN-a, сусрет са овлашћеним регистрима и промоција
пројекта суфинансирања.

5. марта 2010.

Вим Дегезеле

Јулија Овчиникова

Др Манел Санрома

пратећи догађаји


