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Вуковој задужбини у Београду су потписани
уговори о суфинансирању пројеката између РНИДС-а и организација
које су учествовале на Конкурсу. Наиме, РНИДС ће суфинансирати 13
пројеката, од пријављених 35, и то из области маркетинга, развој
сервиса и Интернета и oрганизације догађаја. Учешће РНИДС-а у
суфинансирању изабраних пројеката је преко .

којима се остварују
основни циљеви РНИДС-а, утврђени Правилима Фонда и другим
актима РНИДС-а објављен је 26. априла 2010. Комисија је 1. јуна
одабрала пројекте у следећим областима:
- подршк маркетинг активностима овлашћених регистара
- подршк развоју нових сервиса и популаризацији Интернета
- подршк организацији стручних скупова

Суфинансирају се пројекти четири овлашћена регистра:
- , Панчево - за пројекат РЕГИСТРУЈ.РС
- , Ниш - за пројекат едукације корисника Интернета у јужној
Србији
- , Београд - за промовисање РС домена
као бренда
- , Петровац на Млави - за портал preduzetnici.rs нам њен
привредницима југоисточне Србије

За развој нових сервиса и популаризацију Интернета средства су
добили:
- , Нови Пазар - за Интернет портал за подручје Санџака
намењен повећању употребе Интернета
- , Београд - за Интернет портал о
пројектима везаним за Дунав и земље дунавског слива
- , Београд - за развоj медиjске и информатичке
писмености, едукације деце и младих средњошколског узраста
- , Бајина Башта - за израду Интернет базе
података биљног и животињског света и мултимедијалног приказа
- , Бачка Топола - за систем даљинског
образовања за пољопривредне произвођаче путем Интернета
- , Сомбор - за пројекат ".РС за МЗ" којим ће свако
село на територији Града Сомбора доби бесплатно свој домен и
простор за сајт
- , Београд - увођење Интернет речника и аудио-визуелних
садржаја на енглеском и италијанском језику за децу од 4 до 12 год
- , Београд - дигитализација фото архиве
и њено објављивање на Интернету

Као подршка организацији стручних скупова суфина сира се скуп
у Нишу, конференција о корпоративном присуству на

Интернету и Интернет маркетингу.

Конкурс за суфинансирање пројеката је и даље отворен. Други
термин за учешће на Конкурсу завршава

21. јула 2010.

2.800.000 динара

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

"Маднет"
"Нинет"

"Dream Technologies Group"

"StanCo"

"Connect"

ЈУ "Југословенски преглед"

"Микро књига"

Национални парк Тара

НВО "Нови почетак"

НВО "СО опен"

"Зврк"

Музеј историје Југославије

"Bizbuzz"

1. септембра 2010.
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Суфинансирање
Интернет пројеката

Актуелно:

BR@ND @П КЕТBR@ND @П КЕТ

.срб .србијаи.срб и .србија
Предлози за будући српски ћирилички :IDN

Потписивање уговора
о суфинансирању
у Вуковој задужбини

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! Р СЕГИСТРУЈМО РПСКИ



Статистика домена.RS

Набавка нове
инфраструктуре

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! Р СЕГИСТРУЈМО РПСКИ
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3Dnet ISP ( анчево) - 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 (Бгд) - www.bgsvetionik.rs
Boox Computers (Крагујевац) - www.boox.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
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://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
CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs
YUBC System (Београд) - www.yubc.rs

П

Орион телеком Београд( ) - www. .rsoriontelekom

3 овлашћених регистара
.RS домен
5

а широм Србије:

Број регистрованих домена по адресним просторима.RS

Раст броја регистрованих домена 2008-2010..RS

Н ом
потреб

а три објављена тендера ток 2010. изабрани
су испоручиоци опреме и услуга них за
рад DNS сервера и апликација за регистрацију
.RS домена.

Хардвер и пратећи софтвер за примарну и
секундарну локацију ће испоручити

. Решење се заснива на
VMWare софтверу за виртуализацију.

Нова локација DNS сервера налазиће се у
Датацентру Интернет провајдера ,
који ће обезбедити и линкове до постојеће
локације на Електротехничком факултету у
Београду.

Неопходне Microsoft лиценце за имплементацију
нове инфраструктуре ће испоручити компанија

.

Coming
Computer Engineering

Absolut OK

S&T Serbia

Р

5 ов

ћириличког домена.

егистар националног Интернет
домена Србије

4 члан а Скупштине
3 овлашћених регистара

60.000 .RS домена пет адресних
простора

(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
и
р је регистровано скоро

, у
(.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и

.edu.rs).

5 , а
т енутно

Започет је процес увођења

РНИДС
укратко



Резултати гласања
за ћирилички
домен Србије

Сагласност
МТИД и СПЦ

Активирани први
IDN ccTLD

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! Р СЕГИСТРУЈМО РПСКИ

Почетком 2010. године РНИДС је започео процедуру за
увођење

. Процедура коју је
требало спровести састојала се из више фаза.

У првој фази је организована са циљем да се
јавност упозна са значајем увођења локализованог, у нашем
случају, ћириличног домена. Потом је отпочео процес
прикупљања предлога низа знакова који би могли да постану
ћирилички домен Србије на Интернету. У прикупљању предлога
коришћене су две методе: анкете на информатичким скуповима
и форуми организовани при информатичким часописима и на
сајту РНИДС-а. У току ове фазе прикупљено је укупно

, од којих је
одабрала предлоге који одговарају прописаним

стандардима Интернет корпорације за додељена имена и
бројеве (ICANN). Предлози који су задовољили стандарде су:

, , и . Ови предлози су упућени на гласање.

У другој фази су постављени
: РНИДС-a (www.glasanje.rnids.rs), часописа "Микро"

(www.mikro.rs) и часописа "Свет компјутера" (www.sk.rs).
Званично гласање је организовано на сајту РНИДС-а, а
контролна гласања на сајтовима часописа. Интернет заједница
је кроз огласну кампању позивана да учествује у гласању за
један од предлога који ће постати ћирилички домен Србије.
Гласање је трајало од 10. маја до 16. јуна 2010. У гласању на
сајту РНИДСа је учествовало чланова Интернет
заједнице.

Резултати гласања су:
- - 8336 гласова, односно 79,35% од укупног броја гласова
- -1734 гласа, односно 16,51%
- - 286 гласова, односно 2,72%
- - 149 гласова, односно 1,42%

Два предлога са највише гласова и ће у
следећој фази бити послати на евалуацију ICANN-у, са
назнаком да је избор Интернет заједнице Србије предлог „срб“.
Предлог „србија“ је резервни предлог, уколико предлог „срб“ не
буде одобрен од стране Панела за ДНС стабилност. По
добијању одлуке ICANN-а, домаћа Интернет заједница ће бити
обавештена како гласи ћирилички интернет домен Србије.

Почетак регистрације ћириличких домена се очекује у 2011.
години. Увођење ћириличког домена је једно од достигнућа
које ће поспешити заштиту наше културне баштине, писма и
књижевности на српском језику и повећати универзалност и
доступност Интернета.

Интернет домена највишег нивоа (IDN ccTLD) на
српском језику и ћириличком писму

јавна расправа

92
предлога Радна група за избор ћириличког
домена

срб србија сб рсб

гласачки модули на веб
локацијама

10.505

срб
србија
сб
рсб

„срб“ „србија“

Регистар националног Интернет домена Србије се захваљује
свима који су узели учешће у избору нашег националног
ћириличког домена.

Министарство за телекомуникације и информационо друштво

Српска православна црква

(МТИД) дало је сагласност да се за ћирилички Интернет домен
Србије кандидује "срб" (алтернативно "србија"). МТИД такође
сматра да РНИДС испуњава све техничке и организационе
услове, који су прописани од стране ICANN-а, а који су
потребни за управљање регистром националног Интернет
домена на ћирилици

И (СПЦ) упутила је РНИДС-у своју
подршку и слагање са изабраним предлозима ћирилички
Интернет домен Србије.

за

ICANN е до сада одобрио интернационализоване Интернет
домене највишег нивоа за следеће земље и њихова писма:

- гипат -

ј

Е

Саудијска Арабија -

Уједињени Арапски Емирати -
.

и
- Хонг Конг -
- Тајван - . и .

مصر
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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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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

. 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

Као национални регистар Интернет домена, РНИДС је члан
међународних организација:

ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers)
- Интернет корпорација за додељене називе и бројеве

CENTR (Council of European National Top Level Domain
Registries) - Савет европских националних TLD регистара
Представници РНИДС-а учествују у раду ICANN-а и CENTR-а.

ICANN је основан 1998. као компанија под
уговором са Министарством трговине САД, која
де факто управља Интернетом у техничком
смислу. Мисија ICANN-а је да на највишем нивоу
координира глобални Интернет систем

јединствене идентификације и да обезбеди његову стабилност
и сигурност. ICANN одлучује о DNS-у, додељује IP бројеве
регионалним Интернет регистрима, управља DNS root name
server системом...

CENTR је асоцијација националних
ccTLD регистара из Европе, али и
неколико ваневропских земаља (Канада,
Нови Зеланд, Јапан и Иран). У
данашњем облику постоји од 2006.

године и има седиште у Бриселу. Улога CENTR-а је у размени
искустава и сарадњи националних регистара ради
унапређивања услуге за кориснике Интернета.

�

�

ICANN

CENTR

www.icann.org

www.centr.org


