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НИДС је увео опцију пакетске регистрације .RS Интернет
домена истоветног назива, уз посебне попусте од 13% до 25%
(зависно од одабраног пакета и овлашћеног регистра Интернет
домена), како би корисницима олакшао потпуну заштиту свог
назива, имена или робне марке на .RS Интернет простору.

Постоје четири врсте пакета, који покривају све циљне групе
Интернет корисника:
- BR@AND ПАКЕТ - за пословне кориснике који желе да споје
свој .RS и .CO.RS Интернет домен истог назива, уз попуст од
најмање 14%.
- TE@M ПАКЕТ - за организације које желе да споје свој .RS и
.ORG.RS Интернет домен истог назива, уз попуст од 20%.
- SM@RT ПАКЕТ - за образовне установе које желе да споје
свој .RS и .EDU.RS Интернет домен истог назива, уз попуст од
најмање 25%.
- N@ME ПАКЕТ - за личне кориснике који желе да споје свој
.RS и .IN.RS Интернет домен истог назива, уз попуст од 13%.

Пакети укључују регистрацију Интернет домена за истоветни
појам у .RS доменском простору и једном од четири поддомена
(.CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS), који се купују истовремено и
неодвојиво. Постојећи регистранти који имају само .RS или неки
од поддомена могу да пређу на пакет у било ком тренутку, ако
регистрација постојећег домена истиче у року који је краћи од
годину дана. имају и .RS и неки од поддомена могу да
пређу на пакет у било ком тренутку, ако разлика у датуму
истицања постојећих домена није већа од годину дана.
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Пакетска продаја
.RS домена

ICANN UNESCO
промовишу
мултијезичност
на Интернет
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SM@RT

N@ME

TE@M

BR@ND

П КЕТИ@

домена
60.000
У Сомбор 1

-

у је 2 . октобра, у 04:11:03,
регистрован 60.000-ти .RS Интернет
домен !verkic.rs

И ена ентернет корпорација за додељ имена и бројев (ICANN) и
Организација Уједињених нација за образовање, науку и
културу (UNESCO) сложили су се да заједно раде на јачању и
промоцији мултијезичности на Интернету и омогуће успешно
увођење националних домена највишег нивоа на матерњем
језику земаља које не користе латиничко (ASCII) писмо.

ICANN и UNESCO су потписали писмо о намерама у коме су
одређене заједничке области за сарадњу које су дефинисане и
Споразумом о сарадњи из децембра 2009. Обе стране су се
сложиле да ће сарађивати у области експертизе и развоју
референтне табеле пуних и скраћених имена земаља чланица
UNESCO чији су службени језици засновани на ћириличком
писму. Такође, очекује се да ће се сарадња проширити и на
земље са другим нелатиничким писмима.

Тачан обим пројекта још увек није до краја одређен, али
предложена референтна табела неће бити обавезујућа за
употребу. Креирање ове табеле може да помогне земљама које
конкуришу за Интернет домене највишег нивоа на
нелатиничком писму, а досадашњи убрзани процес пријаве и
захтеви неће бити измењени због овог пројекта.



Статистика домена.RS

Нова IT опрема РНИДС-а
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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
лус хостинг (Нови Сад) - www.plushosting.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
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Орион телеком Београд( ) - www. .rsoriontelekom

3 овлашћених регистара
.RS домен
6

а широм Србије:

Број регистрованих домена по адресним просторима.RS

Раст броја регистрованих домена 2008-2010..RS

РНИДС је на основу јавног позива за
прикупљање понуда за набавку хардвера и
пратећег софтвера за свој информациони систем,
склопио уговор са компанијом "Coming Computer
Engineering" о испоруци и инсталацији хардвера
и пратећег софтвера.

Техничко решење обухвата инсталирану опрему
на две локације које су повезане брзом
оптичком везом, а опрема је конфигурисана тако
да је обезбеђен несметан рад сервиса и у
случају најтежих кварова. Виртуелни сервери
користе софтвер VMWare, сви подаци се
рециплирају са једне на другу локацију, а
резервне копије података се чувају на
дисковима и тракама.

Инсталирана су и два нова DNS сервера за
регистрацију домена највишег нивоа који
представљају Србију на Интернету. Нова опрема
РНИДС-а пуштена је у рад 10. октобра.

Р

5 ов
6

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

, у
(.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и

.edu.rs).

, а
т енутно око

Започет је процес увођења

РНИДС
укратко



Други круг Конкурса
за суфинансирање
Интернет пројеката

Реализовани п и
из првог круга Конкурса

ројект
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, Београд -

, Суботица -
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корисним

-

-

, Београд -

, Београд -
ИТ

говори о суфинансирању пројеката између РНИДС-а и
организација које су конкурисале за средства у другом
конкурсном кругу потпис ни у Вуковој
задужбини у Београду.

Регистар националног Интернет домена Србије је на основу
Финансијског плана за 2010. годину, Правилника о
критеријумима и мерилима за финансирање пројеката и одлуке
Управног одбора РНИДС-а од 23. априла 2010. расписао
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА којима се остварују
основни циљеви Регистра утврђени Правилима Фонда и другим
актима РНИДС-а.

Пријаве за други круг суфинансирања пројеката подношене су
до 31. августа. Комисија је 1. септембра отворила све пристигле
пријаве и после темељитог разматрања изабрала 15 пројеката
који су оцењени као најбољи. Пројекти су добили подршку
РНИДС-а који ће их суфинансирати у укупном износу од
3.305.000 дин, а укупна вредност одобрених пројеката је преко
8.000.000 дин. У овогодишњем циклусу суфинасирања у два
конкурсна рока РНИДС је одобрио суфинасирање укупно 27
пројеката, у укупном износу од преко 6.100.000 дин, а укупна
предвиђена вредност свих суфинасираних пројеката је преко
18.000.000 дин.

уфинансира се 15 пројекaта, разврстаних у три области:

МАРКЕТИНГ ОВЛАШЋЕНИХ РЕГИСТАРА
пројекат "Како до свог портала", обучавање

корисника кроз 10 полусатних емисија о промоцији .RS домена.
- кампања којом се промовише
коришћење бренд пакета на градској телевизији.
- обучавање за израду прве Интернет
презентације малих и средњих предузећа. Обука и маркетинг
изводиће се у локалној заједници и на локалним медијима.
- промоција Интернета и обучавање за
његово коришћење у пословне сврхе у малим и средњим
предузећима.
- , Београд пројекат "1001
сајт", чији је циљ лако и једноставно укључење 1001 новог
пословног корисника на Интернет сопственим презентацијама.

РАЗВОЈ НОВИХ СЕРВИСА НА ИНТЕРНЕТУ
- успостављање новог сервиса
намењеног малим и средњим предузећима са пословним
вестима, информацијама са берзе, подацима о кредитима,
законским формама, државним конкурсима и другим
пословним информацијама.
- подршка приступу Интернету за пољопривредне
произвођаче и помоћ у пласирању производа преко Интернета.
- израда сервиса
који ће помоћи пословним корисницима и обучити их да
оптимизују сајтове и добију основне информације о B2B
порталима, усмереном и интегрисаном маркетингу.
- помоћ у постављању виртуелног прес
офиса код пласирања вести, текстова, слика и других
информација о компанији на њен сајт.
- формирање подлистка за
наставнике који ће им помоћи да боље упознају Интернет и .

"Банкер"

"BeotelNet lSP"

"Норднет"

"Панет"

"SBB Српске кабловске мреже"

"BIF Press"

Врање

Опште удружење предузетника Лесковац

"PC Press"

"Просветни преглед"

-

Град

ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СКУПОВА
- изложба "50
година дигиталног рачунарства у Србији", којом се обележава и
50. годишњица појаве првог дигиталног рачунара
произведеног у Србији (ЦЕР 10), у Институту "Михајло Пупин".
- скуп "BlogOpen 2010." који се
одржава у октобру у Новом Саду а намењен је сусретима
блогера, твитераша, пословних и приватних корисника
друштвених мрежа, али и свима које интересују теме којима се
овај скуп бави.
-

, Рудник скуп "Rudtech 2010" намењен доприносу
развоја ИТ услуга у свим сервисима и привредним областима у
локалној средини.
- скуп "Телфор" - 18.
телекомуникациони форум, који је домаћи и регионални
годишњи скуп стручњака који раде у области
телекомуникација и информационих технологија.
- скуп "Web fest 2010.",
регионани фестивал за избор најбољих вeб пројеката и
промоцију употребе Интернета код најширег круга људи.

Друштво за информатику Србије

"Колегијум студио"

Удружење за примену информатичких технологија
"Руднет"

Друштво за телекомуникације

Удружење "Web fest"

, Београд -

, Нови Сад -

-

, Београд -

, Београд -

Потписивање уговора о суфинансирању
у Вуковој задужбини са добитницима
другог круга Конкурса



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

Генерална скупштина CENTR

Конференција администратора и регистара
у Самари

У Бриселу је од 6. до 8. октобра
одржана Генерална скупштина CENTR и
Administrative Workshop. Овим
догађајима присуствовали су и
представници РНИДС-а. Administrative
Workshop је био посвећен плановима и

искуствима регистара у вези имплементације DNSSEC-а.

На Генералној скупштини директор РНИДС-а Ненад Маринковић
одржао је презентацију на тему активности РНИДС у 2010. и
наставку активности везаних за примарни циљ РНИДС-а,
односно о повећање Интернет садржаја на српском језику и
језицима националних мањина.

Представници РНИДС-а су у
оквиру припремних
активности за увођење
новог ћириличког домена
Србије, пратили рад 3.
међународне конференције
администратора и регистара
националних домена
највишег нивоа (ccTLD)
Заједнице независних

држава, централне и источне Европе. Овај међународни скуп је
одржан од 7. до 10. септембра у бањском одмаралишту "Литица
Волге" (Волжский Утёс), у самарској области Русије. Домаћин
скупа био је Координациони центар за ccTLD .ru, а коспонзор
Интернет корпорација за додељена имена и бројеве (ICANN).

Скупу је присуствовало преко 70 представника из двадесетак
земаља. Међу њима су поред чланова националних регистара
били и уважени светски стручњаци и представници неколико
међународних организација (ICANN, CENTR, WIPO...)

Предавања су трајала два дана и била су организована у осам
секција са заједничком тематиком. На краја првог дана у
оквиру панела посвећеног IDN доменима, наш представник
одржао је предавање и присутнима представио РНИДС и
актуелни процес увођења ћириличког домена.

Детаљније: www.centr.org/main/meetings/5425-CTR.html

Детаљније: http://meeting2010.cctld.ru/eng/program.php


