
Интернет корпорација за додељена имена и бројеве (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN), 
саопштила је 8. новембра 2010. да прихвата предлог РНИДС-а 
да ознака .СРБ буде ћирилички домен Србије и доделила ову 
ознаку нашој земљи за други национални домен на Интернету.

Почетком 2010. је РНИДС започео процедуру за избор 
локализованог домена највишег нивоа на српском језику и 
ћириличком писму. Два предлога са највише гласова Интернет 
заједнице у Србији (".срб" и ".србија") послати су на евалуацију 
ICANN-у. До краја комплетног процеса доделе ћириличког 
домена Србији потребно је да се заврши процедура доделе 
новог домена националном Интернет регистру, а тај процес 
траје између три и шест месеци.

Округли сто на тему ".СРБ - ћирилички Интернет домен Србије", 
у оквиру 18. телекомуникационог форума ТЕЛФОР 2010.  
одржан је 24. новембра. Јулија Овчиникова, из Координационог 
центра TLD Ru, изнела је искуства и примере из праксе код 
регистрације ћириличког домена .рф. у Русији, као првој земљи 
којој је ICANN одобрио IDN на ћирилици. На крају првог дана 
регистровано је укупно 258.000 домена са ознаком .рф, а за  
само три и по дана нови руски домен је са 408.959 домена 
ушао на листу од 20 највише регистрованих домена у Европи.

На форуму РНИДС-а (www.forum.rnids.rs) до 15. децембра била 
је омогућена Јавна расправа о принципима које ће садржати 
Правилник о регистрацији ћириличког Интернет домена Србије. 

Почетак регистрације .СРБ домена. очекује се у другој 
половини 2011.

Погледајте вест:
IDN ccTLD Request From Serbia Successfully Passes String Evaluation
www.icann.org/en/announcements/announcement-08nov10-en.htm
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ICANN доделио
ознаку .СРБ 

Принципи увођења
.СРБ домена 

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

1. У процесу увођења .СРБ домена биће поштована права постојећих 
регистраната .RS домена.

2. Успоставиће се поддоменска структура у оквиру .СРБ домена 
истоветна по намени постојећим поддоменима у оквиру .RS домена. 
Предлог листе назива .СРБ поддомена: .co.rs = .пр.срб, .edu.rs = .обр.срб, 
.org.rs = .орг.срб, .in.rs = .од.срб (Могуће су и измене назива поддомена)

3. Неопходна је претходна резервација и регистрација .СРБ домена и 
поддомена од значаја за државу и за потребе РНИДС-а.

4. Постојећи регистранти .RS домена биће благовремено и потпуно 
обавештени о процесу увођење .СРБ домена.

5. Постојећи регистранти .RS домена могу да остваре право првенства 
у регистрацији одговарајућег .СРБ домена у ограниченом почетном 
временском периоду (sunrise) и по принципу "један домен у 
постојећем .RS домену за један домен у .СРБ домену".

6. Транслитерација .RS назива домена у .СРБ називе домена 
(превођење ASCII знакова у одговарајући сет ћириличних знакова) 
биће урађена према правописним правилима, без улажења у 
транскрипцију и семантику (значење) појединачних назива .RS домена 
на различитим језицима.

7. Постојећи регистранти .RS домена имаће и слободу избора - могу и 
да не искористе право прече регистрације .СРБ домена, а да при том 
не буду у обавези да било шта ураде. Уколико сматрају да им је .СРБ 
домен непотребан или да им понуђени транслитеровани назив 
њиховог .RS домена у ћирилични назив .СРБ домена не одговара, по 
истеку почетног периода (sunrise) систем за регистрацију ће 
аутоматски констатовати да право прече регистрације није 
искоришћено, а резервисани назив .СРБ домена биће доступан за 
слободну регистрацију.

8. Након почетног периода (sunrise), право на регистрацију .СРБ 
домена имаће сви по истим или сличним правилима која сада важе за 
.RS домен.

9. Прва година регистрације .СРБ домена биће бесплатна, а надаље ће 
се наплаћивати по ценовнику РНИДС-а.

10. Регистрација .СРБ домена треба да буде стимулисана на пригодне 
начине, у циљу очувања националног писма.



Статистика .RS домена

Визуелни стандарди

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ
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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
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
NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs
NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs
Орион телеком (Београд) - www.oriontelekom.rs
Панет (Панчево) - www.panet.rs
Плус 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
Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs
CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs
YUBC System (Београд) - www.yubc.rs

Овлашћени регистри
.RS домена широм Србије:

Проценат регистрованих .RS домена по локацији регистранта

Раст броја регистрованих .RS домена 2008-2010.

Елементи визуелног идентитета РНИДС-а су знак и 
логотип РНИДС-а и други визуелни стандарди, као 
што су логотип .RS домена, ознака "Овлашћени .RS 
регистар" и други графички облици који презентују 
Интернет домене и друге брендове и акције. Сви 
елементи визуелног идентитета морају да се 
користе у складу са усвојеним графичким 
стандардима употребе.

Знак и логотип дефинисани су Књигом графичких 
стандарда РНИДС-а и користе се, у зависности од 
потребе, у српском (ћириличном и латиничном) или 
енглеском облику.

Логотип .RS домена и ознака "Овлашћени .RS 
регистар" дефинисани су Упутством за употребу 
визуелних стандарда РНИДС-а. Сви заинтересовани 
за коришћење визуелних стандарда РНИДС-а 
требало би да прочитају Упутство.

За поштовање визуелних стандарда и 
успостављање корпоративног и бренд идентитета 
РНИДС-а одговоран је директор РНИДС-а.

Регистар националног Интернет 
домена Србије (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 52 члана Скупштине и 
34 овлашћенa регистра, а 
тренутно је регистровано око 
63.000 .RS домена, у пет адресних 
простора (.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и 
.edu.rs). Започет је процес увођења 
ћириличког .СРБ домена.

РНИДС
укратко



Суфинансирани
Интернет пројекти

Редовна скупштина
РНИДС-а

РНИДС и МТИД
потписали Споразум
о сарадњи

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

РНИДС је на основу Конкурса за суфинансирање пројеката 
2010. учествовао у суфинансирању 28 пројеката.

У оквиру пројеката у категорији 
Развој нових сервиса на 
Интернету, НИП "БиФ прес", 
успоставио је нови сервис на 
локацији www.novci.rs. Ова услуга 
намењена је малим и средњим 
предузећима, а садржи пословне 
вести, информације са берзе, 
податке о условима кредитрања, 
законским формама, државним 
конкурсима и друге корисне 
пословне информације. 

Часопис "Микро - PC World" је, у истој категорији, у оквиру 
постојеће локације www.mikro.rs, развио пројекат "Мрежна 
база ИТ знања". Ова база је доступна свим корисницима након 
бесплатне регистрације. Циљ пројекта је повезивање са 
образовним институцијама у Србији. "Мрежна база ИТ знања" је 
у оквиру суфинансираног пројекта већ остварила сарадњу са 
научно-истраживачким 
порталом "Сингипедиа" 
Универзитета "Сингидунум".

Аудио-визуелни речник на 
локацији www.zvrk.rs преводи 
одређене појмове на енглески 
и италијански језик, а свака 
реч је графички илустрована 
и може да се преслуша у 
аудио формату. Појмови у 
речнику су подељени по 
категоријама: Боје, Бројеви, 
Цвеће, Инсекти, Писма, Планете, Поврће, Превозна средства, 
Птице, Родбински односи, Спортови и Воће. Омогућена је 
претрага и преко тражене речи.

Скупштина града Врања покренула 
је пројекат www.itfarmer.rs, на 
којем пољопривредни произвођачи 
могу да пронађу све неопходне 
информације о кретању цена воћа, 
поврћа, млека и млечних 
производа, житарица и стоке, у 
Врању и околини. Пројекат има и 
едукативни карактер, будући да су 
на локацији постављени бројни 
текстови са саветима из свих 
области пољопривреде и 
сточарства.

Музеј историје Југославије (МИЈ) 
покренуо је пројекат под називом 
"МiЈ оn-line", на локацији 
www.foto.mij.rs. Пројекат 
дигитализације фото грађе МИЈ 
представља сарадњу музејских, 
архивских и информационих 
стручњака у циљу изналажења 
нових начина приступа културном 
наслеђу. Активности на пројекту 
укључиле су истраживање, 
заштиту музејске грађе кроз 
дигитализацију, развијање софтверских решења за обраду и 
мрежни интерактивни приступ приказаном материјалу.

У Београду је 18. децембра, у Хотелу "Србија", одржана 
редовна скупштина РНИДС-а, којој је присуствало 33 члана, а 
на седници је усвојен финансијски план РНИДС-а за 2011.

Чланови Скупштине упознати су са активностима у вези 
поступка за регулисање и увођење ћириличког домена, а 
усвојени су Нацрт споразума о сарадњи са Министарством за 
телекомуникације и информационо друштво и Споразум о 
сарадњи са Привредном комором Србије у вези организације 
решавања спорова поводом .RS домена и усвајање новог 
Правилника. Прихваћен је и предлог да РНИДС склопи 
Споразум о сарадњи са Удружењем "е-Развој".

У Влади Србије 23. децембра 2010. потписан је Споразум о 
сарадњи између Министарства за телекомуникације и 
иформационо друштво (МТИД) и Регистра националног 
Интернет домена Србије. Споразум су потписали министарка 
Јасна Матић и Ненад Маринковић, директор РНИДС-а. 

Споразумом се утврђују принципи функционисања РНИДС-а и 
сарадње ове организације и ресорног министарства. Потписани 
споразум дефинише обавезе РНИДС-а у погледу статуса 
организације, начина обављања основних делатности, јавности 
рада, обезбеђивања равноправности у регистрацији, 
гарантовања доступности и расположивости критичних делова 
инфраструктуре Интернета, као и поступања потписника 
Споразума у случају проблема у раду.



РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног Интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.

РНИДС, Булевар краља Александра 73, 11000 Београд, тел. (011) 313-3101, e-mail: kancelarija@rnids.rs, web: www.rnids.rs

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 укључивање најшире друштвене 
заједнице у рад РНИДС-а. 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 правних лица 
и предузетника Републике Србије. Чланство се остварује 
након потписивања Уговора о приступању, којим се 
прихватају циљеви РНИДС-а и Правила Фонда.

Након уплате годишње чланарине, 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 Скупштине РНИДС-а.

Домен .СРБ представљен у иностранству

У Бриселу је 25. новембра 2010. одржана четврта конференција 
CENTR Marketing Workshop, на којој је учествовао и РНИДС.

CENTR је удружење које окупља овлашћене европске регистре 
националних домена највишег нивоа, а чланови CENTR-a су и 
Јапан, Иран, Нови Зеланд и Канада.

На Marketing Workshop-у је први пут промовисан ћирилички 
домен .СРБ у иностранству, и то пред присутним 
представницима европских националних регистара. За 
успомену је начињена и заједничка фотографија учесника, са 
симболом срца на коме је натпис ћириличког домена .СРБ.

thICANN’s 39  international public meeting

У Картагини (Колумбија) од 5. до 10. децембра 2010. ICANN је 
одржао своју 39. међународну конференцију, на којој су 
учествовали и представници РНИДС-а.

Домаћин скупа био је .CO Internet S.A.S. - регистар колумбијског 
националног Интернет домена. Од техничких питања, највише 
пажње је посвећено DNSSEC-у, док је са становишта 
будућности Интернета главна тема била перспектива Интернет 
Governance Foruma и глобално питање управљања Интернетом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
http://cartagena39.icann.org


