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Пролећна седница
Конференције 

Редовна седница Конференција суоснивача РНИДС-а одржана 
је 31. маја, у Хотелу "Holliday Inn", у Београду, уз присуство 29 
овлашћених представника суоснивача са правом гласа.

Дневни ред седнице је, поред мањих измена Статута и 
Пословника Конференције, обухватао  и усвајање годишњих 
извештаја о раду Управног одбора и Статутарне комисије. 

За регистранте националних интернет домена, најбитнији 
моменат је да су усвојени нови Општи услови о регистрацији 
назива националних интернет домена, који су ступили на 
снагу 1. јула. Измењен је период за продужење регистрације 
назива националних домена, који ће убудуће трајати 30, уместо 
ранијих 45 дана након истека регистрације. Према новим 
Општим условима, назив домена престаје да буде активан 
одмах по истеку периода на који је регистрован. Регистрант 
има рок од 30 дана у ком може да изврши продужење 
регистрације назива домена.

Усвојен је и Етички кодекс, који има за циљ да свим 
појединцима и правним субјектима повезаним са РНИДС-ом 
препоручи морална начела по којима би требало да се 
управљају у својој сарадњи са РНИДС-ом. Етички кодекс 
РНИДС-а се заснива на поштовању националног законодавства, 
друштвеног морала, добрих пословних обичаја, међународних 
стандарда у области Интернета и др.

#DomenUp поводом
нове кампање

Нова едукативно-промотивна кампања РНИДС-а била је повод 
да се 11. јуна организује #DomenUp, у "Passengers Baru" у 
Београду, као окупљање чланова домаће интернет заједнице.

Присутнима су укратко приказани кампања "Шта све можеш са 
својим доменом" и њен сајт , а подељене су и www.domen.rs
брендиране шоље.

Скупу је присуствовало четрдесетак представника интернет 
заједнице посебно активних на Твитеру. Судећи по бројним 
коментарима на друштвеним мрежама, скуп је наишао на врло 
леп пријем ( ).www.twitter.com/#DomenUp
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Статистика домена

IPv6 у Србији 

Ÿ Absolut OK (Београд) - www.absolutok.rs
Ÿ AVcom (Београд) - www.avcom.rs
Ÿ Актон (Београд) - www.akton.rs
Ÿ Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs
Ÿ БГ светионик (Београд) - www.bgsvetionik.rs
Ÿ БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs
Ÿ BeoTelNet-ISP (Београд) - www.beotel.rs
Ÿ BeoTelNet-Carrier (Београд) - www.beotel.rs
Ÿ Бољи бизнис (Крагујевац) - www.boljibiznis.com
Ÿ Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs
Ÿ Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs
Ÿ Dream Technologies Group (Београд) - www.dtg.rs
Ÿ ЕУнет (Београд) - www.eunet.rs
Ÿ Exe Net Advertising (Ниш) - www.exehosting.rs
Ÿ Информатика (Београд) - www.infosky.rs
Ÿ ЈП ПТТ "Србија" (Београд) - www.ptt.rs
Ÿ Loopia (Ниш) - www.loopia.rs
Ÿ Madnet (Панчево) - www.madnet.rs
Ÿ Mainstream (Београд) - www.mainstream.rs
Ÿ Medianis (Ниш) - www.medianis.rs
Ÿ Mobius (Бачки Петровац) - www.webcentar.rs
Ÿ NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs
Ÿ NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs
Ÿ Орион телеком (Београд) - www.oriontelekom.rs
Ÿ Панет (Панчево) - www.panet.rs
Ÿ Плус хостинг (Нови Сад) - www.plushosting.rs
Ÿ SBB (Београд) - www.sbbsolutions.rs
Ÿ Синет (Београд) - www.sinet.rs
Ÿ StanCo (Петровац) - www.istanco.rs
Ÿ Тарго телеком (Београд) - www.targotelekom.rs
Ÿ Телеком Србија (Београд) - www.open.telekom.rs
Ÿ TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs
Ÿ Hosting90 Systems (Београд) - www.hosting90.rs
Ÿ HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs
Ÿ Cloud Telecommunications (Бгд) - www.cloudserbia.com
Ÿ Complus Visual Communication (Бгд) - www.complus.rs
Ÿ Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs
Ÿ CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs
Ÿ Yellow Pages (Београд) - www.yellowpages.rs
Ÿ Yunet International (Београд) - www.yunethosting.rs

Овлашћени регистри .RS и
.СРБ домена широм Србије:

Број регистрованих назива .RS домена, апр-јун 2014.

Број регистрованих назива .СРБ домена, апр-јун 2014.

РНИДС је 5. јуна организовао скуп на тему увођења IPv6 протокола у 
просторијама Центрa за промоцију науке, у Београду. Од 2013. корисницима .RS и 
.СРБ домена РНИДС је омогућио да своје домене учине видљивим преко IPv6 
протокола и тако се придружио растућој групи светских националних регистара 
који пружају ову могућност. 

Већина IP адреса у свету и у Србији је у складу са IPv4 протоколом, који је настао 
у раним данима Интернета и он дозвољава нешто више од четири милијарде 
јединствених адреса (2³²).  Међутим, током претходне деценије дошло је до 
експоненцијалног раста Интернета на глобалном нивоу. Број корисника и уређаја 
(рачунара и сервера, мобилних телефона, таблета и осталих "паметних" уређаја) 
који се повезују на Интернет сваки дан расте невероватном брзином, тако да се 
број расположивих IPv4 адреса рапидно смањује. Како би се обезбедили услови за 
дугорочни развој Интернета, осмишљен је нови стандард – IPv6, који обезбеђује 
далеко већи број адреса (2¹²⁸). 

Питање шире употребе IPv6 ће у наредном периоду постати актуелно нарочито 
након недавне одлуке Интернет корпорације за додељене називе и бројеве 
(ICANN) о расподели највећег дела преосталих блокова IPv4 адреса. Овом одлуком 
је омогућена једнака расподела преосталих IPv4 адреса у свим регионима света, 
преко регионалних интернет регистара (RIR), док се истовремено апеловало на 
снажније ангажовање свих актера у погледу увођења и ширег коришћења IPv6. 

Регистар националног интернет домена 
Србије (скраћено: РНИДС) је стручна, 
невладина и недобитна 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 58 суоснивача и 40 
овлашћених регистара, а тренутно је 
регистровано преко 83.000 назива .RS 
домена, као и преко 3.500 назива .СРБ 
домена, у укупно 14 доменских простора.

РНИДС
укратко
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РНИДС је 10. априла, у сарадњи са Центром за промоцију 
науке, организовао панел дискусију на тему "Господари 
Интернета - промена у управљању".  Повод за овај догађај 
била је одлука Министарства трговине САД из марта ове године 
да започне кључну фазу глобализације у управљању 
Интернетом, у којој он престаје да буде под контролом САД. 
Тим поводом ICANN (Интернет корпорација за додељене називе 
и бројеве) је покренуо глобални процес консултација о томе 
како нови „мултиактерски“ систем управљања Интернетом 
треба да изгледа. 

„Мултиактерски“ или „мултистејкхолдерски“ систем је 
најкомпликованији систем управљања који су људи смислили.“, 
рекао је Данко Јевтовић, директор РНИДС-а. Зашто онда САД 
инсистирају да управо овакав систем буде основа новог 
приступа управљању глобалном мрежом? Зато што он 
подразумева широко учешће свих заинтересованих страна, од 
интернет провајдера, држава, великих организација па до 
крајњих корисника Интернета. У оваквом систему све 
заинтересовани актери би подједнако учествовали у надзору 
над тиме како ICANN спроводи тзв. IANA функције. 

„Сноуден афера је убрзала промене у управљању Интернетом, 
иако то САД никад неће признати“, рекао је Владимир 
Радуновић, координатор едукативних и тренинг програма е-
Дипломатије у "Дипло фондацији". Аргентина и Бразил су након 
избијања ове афере и откривања података о глобалном 
прислушкивању, по први пут поставиле питање контроле 
Интернета пред Саветом безбедности Уједињених нација. „Да би 
смирио реакцију Бразила као једне од водећих економија и 
земље са јасном дитигалном стратегијом, ICANN је иницирао 
организацију Net Mundial-а.“, објаснио је Радуновић и додао да 
ће се на овом важном међународном скупу крајем априла у 
Сао Паолу, окупити сви глобални актери око теме будућности 
управљања Интернетом. 

Милан Јанковић, директор Републичке агенције за електронске 
комуникације (РАТЕЛ), сматра да је дискусија о будућности 
управљања Интернетом важна, али да заштита људских права 
и могућност широкопојасном приступу Интернету морају да 
буду кључна питања у овом процесу. „Грађани су ти који 
свакодневно користе Интернет и треба им дати најшири могући 
приступ“, додао је Јанковић. Приватност на Интернету, 
поштовање Закона о заштити о података о личности и 
контрола садржаја посебно с у интересовала публику која је 
такође поставила питање како се Србија може укључити у 
глобалну дебату о управљању Интернетом?

Господари Интернета -
промена у управљању

Како постати/опстати
као ИТ предузетник?

Зоран Вигњевић
In Memoriam

Панел дискусија "Како постати ИТ предузетник у Србији?“ 
одржана је у оквиру "Стартит феста", 17. маја, у Културном 
центру "Град" у Београду, под покровитељством РНИДС-а. 

„Млади који се баве новим технологијама и покрећу startup-
ове не запошљавају само себе већ стварају нова радна места 
и доносе иновације“, рекао је Слободан Марковић, саветник за 
ИКТ политике и односе са интернет заједницом РНИДС-а. Он је 
истакао да процес развијања нових технологија и пословања 
на Интернету у Србији долази у сукоб са домаћим  
законодавним оквиром. 

Као један од навећих проблема који онемогућавају бржи 
развој ИТ предузетништва у Србији, Милан Трбојевић из 
књиговодствене фирме „Књишки мољац“ навео је ограничено 
функционисање Pay Pal система у Србији.

У разговору са Жарком Птичеком, ИТ адвокатом, учесници 
дискусије су имали прилике да разреше своје бројне правне 
дилеме, док је о могућностима Интернета за развој пословања 
говорио Ђорђе Кривокапић из организације "Share Defense". 

Један од пионира Интернета у Србији, Зоран Вигњевић (64) 
преминуо је почетком априла у Београду. Био је кључни 
стручњак за увођење Интернета у некадашњој савезној 
администрацији, а радио је и у Републичком заводу за 
информатику и Интернет, где је носио значајан део посла 
регистрације .yu домена. Посао координације регистрације 
домена наставио је у РНИДС-у, све до пензионисања 2012.
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Међународне
активности

Новa промотивна
кампања

14 CENTR Marketing workshop

У Паризу је 2. јуна одржана 14. CENTR маркетиншка радионица, 
којој је присуствовало 75 представника регистара из целог 
света. РНИДС су представљали Предраг Милићевић, 
руководилац Сектора за развој пословања и маркетинг, и 
Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације.

У фокусу радионице биле су појединачне маркетиншке 
кампање регистара, њихова искуства и изазови са којима се 
срећу, с посебним освртом на то како ће нови генерички домени 
утицати на тржиште. Швајцарски регистар је почео са 
објављивањем  online магазина  који се http://stories.switch.ch
посебно фокусира на безбедност и стабилност. Естонски 
регистар је лансирао веома занимљив и једноставан видео о 
томе шта је DNSSEC: . Норвешки www.internet.ee/en/dnssec
регистар је лансирао промо плакате/илустрације са шаљивим 
порукама у називима домена.

Канадски регистар је кренуо у интензивну промотивну 
кампању чији су основни циљеви brand awareness и креирање 
lead-ова, а централни део кампање је интернет портал 
www.wherelocalmeansbusiness.ca. Аустријски регистар је 
представио кампању којој је циљ да .AT успостави као типичан 
и препознатљив аустријски бренд и на тај начин га јасно 
разликује од нових gTLD-јева. Стога су применили 
комуникацију симболима – познати аустријски појмови (Алпи, 
бечка шницла) и застава се користе за дефинисање назива 
домена, при чему се .AT изједначава са аустријском заставом.

Канадски регистар је представио програм подршке 
иновативним пројектима „Building a Stronger Canadian Internet“ 
са концептом који је веома сличан 4ПИ програму. Учествује 29 
пројеката који су финансирани са просечно 60.000 канадских 
долара. Аустријски регистар такође има сличан пројекат али је 
њихова специфичност у томе што одрживост резултата 
пројеката обезбеђују тако што апликанти имају право да након 
што им се пројекат заврши, још једном аплицирају тражећи 
конкретну подршку (нпр. буџет за промовисање, надоградњу 
веб сајта/услуге и слично). 

Многи регистри своју комуникацију усмеравају првенствено ка 
малим предузећима и предузетницима, чиме се потврђује и 
опредељење РНИДС-а да они буду примарна циљна група у 
промотивним кампањама.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/Market14

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: Архива РНИДС-а; 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

Корисници Интернета у Србији коначно могу на једном месту да 
сазнају све начине коришћења сопственог интернет домена. 
РНИДС је 1. јуна покренуо едукативно-промотивну кампању 
названу "Шта све можеш са својим доменом...", у којој је дат 
одговор на то питање кроз 7 поучних примера, на занимљиво 
илустрованом и корисним садржајем богатом сајту .www.domen.rs

domen.rs

домен.срб

НЕКА ЦЕО ИНТЕРНЕТ
ЗНА КО СИ И ГДЕ СИ!

Да не би био само интернет Да не би био само интернет 
подстанар на некој од друштвених подстанар на некој од друштвених 
мрежа, региструј свој назив домена мрежа, региструј свој назив домена 
и постани свој газда на Интернету.и постани свој газда на Интернету.

... да заштитиш
свој лични

сајбер идентитет

ПРЕДУХИТРИ ПРЕПРОДАВЦЕ ДОМЕНА!

Није довољно да имаш само назив домена Није довољно да имаш само назив домена Није довољно да имаш само назив домена Није довољно да имаш само назив домена Није довољно да имаш само назив домена Није довољно да имаш само назив домена 
за сајт своје фирме, јер неко други може да за сајт своје фирме, јер неко други може да за сајт своје фирме, јер неко други може да за сајт своје фирме, јер неко други може да за сајт своје фирме, јер неко други може да за сајт своје фирме, јер неко други може да 

региструје домен са називом твог региструје домен са називом твог региструје домен са називом твог региструје домен са називом твог 
производа или услуге.производа или услуге.производа или услуге.производа или услуге.

... да
заштитиш 
називе својих
брендова,
производа или
услуга

MOJBREND.RS

РЕГИСТРУЈ ЧИМ ПОМИСЛИШ!

Озбиљне компаније чак и идеје за своје Озбиљне компаније чак и идеје за своје 
будуће пословне подухвате штите будуће пословне подухвате штите 
регистрацијом назива домена, јер ко их регистрацијом назива домена, јер ко их 
први региструје - његови су.први региструје - његови су.

... да заштитиш
идеју за свој

будући посао
или пројекат

ле
тн
ам

ес
ец
.с
рб

СТВАРАЈ НОВАЦ И ДОК СПАВАШ!

Твоја виртуелна интернет продавница Твоја виртуелна интернет продавница Твоја виртуелна интернет продавница Твоја виртуелна интернет продавница 
ради 24 сата дневно, 365 дана у години, а ради 24 сата дневно, 365 дана у години, а ради 24 сата дневно, 365 дана у години, а ради 24 сата дневно, 365 дана у години, а 
сваком клијенту пружена је максимална сваком клијенту пружена је максимална сваком клијенту пружена је максимална сваком клијенту пружена је максимална 

услуга и проверене информације.услуга и проверене информације.

... да по
њему назовеш
своју online
продавницуkupiodmah.rs

ПРОФИТИРАЈ ОД КОРИСНОГ
САДРЖАЈА ИЛИ СЕРВИСА!

Смисли нешто што привлачи посетиоце Смисли нешто што привлачи посетиоце 
и заради кроз продају рекламног и заради кроз продају рекламног 
простора или наплату приступа својој простора или наплату приступа својој 
интернет заједници или порталу.интернет заједници или порталу.

... да на њему
развијеш свој

интернет
бизнис

КОМУНИЦИРАЈ ПОД
СВОЈИМ ДОМЕНОМ!

Само имејл адреса са твојим Само имејл адреса са твојим Само имејл адреса са твојим 
сопственим називом домена је увек сопственим називом домена је увек сопственим називом домена је увек сопственим називом домена је увек 

твоја, зато немој непотребно да твоја, зато немој непотребно да 
рекламираш интернет провајдера рекламираш интернет провајдера 

или бесплатне имејл сервисе.или бесплатне имејл сервисе.

... да га
употребиш за
своју имејл
адресу

НЕКА ТЕ СВАКО
ПРОНАЂЕ БРЗО И ЛАКО!

Ако имаш сајт намењен српском Ако имаш сајт намењен српском 
тржишту, имај у виду да Гугл у тржишту, имај у виду да Гугл у 
локалној претрази даје предност локалној претрази даје предност 
националним интернет националним интернет 
доменима, као што су доменима, као што су .RS.RS и  и .СРБ.СРБ..

... да га користиш
за адресу свог

интернет сајта

nadjimelako.rs

ШТА СВЕ МОЖЕШ

СА СВОЈИМ ДОМЕНОМ ...


