
Ћирилички интернет домен .СРБ је нови, други национални 
домен Републике Србије, који припада породици 
интернационализованих назива домена (Internationalized 
Domain Name - IDN), односно назива домена који нису написани 
енглеским алфабетом. Свој IDN на националном писму већ 
имају највеће државе и народи света - Русија и Кина, а много 
арапских земаља већ користи домен на арапском писму. 

Од 3. маја 2011. домен .СРБ је постао видљив на Интернету, 
пошто је IANA (Internet Assigned Numbers Authority) донела 
одлуку да га додели РНИДС-у на управљање. Почетак слободне 
регистрације домена .СРБ очекује се на јесен, а органи РНИДС-
а раде на потребном софтверу и процедурама регистрације.

Поддоменска структура у оквиру .СРБ домена истоветна по 
намени постојећим поддоменима у оквиру .RS домена:

.RS домен     .СРБ домен      Образложење

.co.rs       .пр.срб      привреда, предузеће, предузетник

.org.rs       .орг.срб      организација

.edu.rs       .обр.срб      образовање

.in.rs       .од.срб      предлог од

За делегиране домене предложени су следећи називи:
.gov.rs       .вл.срб      влада, власт
.ac.rs       .акм.срб      академска мрежа

Називи српских ћириличких интернет домена, поред 30 слова 
српске ћирилице (а-ш), могу да садржe и цифре (0-9) и цртицу  
(-). Не смеју да садрже цртицу на почетку или крају, као ни две 
узастопне цртице на трећој и четвртој позицији.

Назив .СРБ домена може да садржи највише 63 ASCII знака 
после ACE компатибилне конверзије.
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Стигао је .СРБ! Које су предности
.СРБ домена?

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

1. Једини интернет домен на свету у којем се интернет 
адресе пишу онако како се и изговарају.
Захваљујући особености српске ћирилице да једном гласу 
одговара једно слово, адресе .СРБ домена ће се, за разлику од, 
рецимо, мноштва домена на енглеском алфабету, 
недвосмислено изговарати управо онако како су и написане. 

2. Остварење уставног права грађана Србије да могу да 
користе интернет домене на свом званичном писму.
У време када се у развијеним земљама и право на Интернет 
сматра за основно људско право, када и највеће земље света 
брину о очувању националног идентитета кроз домене на свом 
писму, Србија је међу првима направила корак ка 
успостављању домена на националном писму. 

3. Правовремено заузимање слободног интернет простора за 
будуће потребе.
Развој Интернета је такав да ће врло брзо скоро сваки човек 
морати да има сопствени интернет идентитет. За фирме и 
организације то је већ сада неопходно. С обзиром на заузетост 
многих појмова, имена и назива у постојећим интернет 
доменским просторима, увођење .СРБ домена представља 
правовремено заузимање слободног интернет простора за 
разне, тренутно и непредвидљиве, будуће потребе. Постоје 
озбиљне претпоставке да ће у будућности чак и многи од 
уређаја које свакодневно користимо имати своју сопствену 
интернет адресу. Футуристички пример: ваш дигитализовани 
аутомобил са адресом "мојаљутамашина.срб" сам заказује 
сервис и замену уља!

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.rnids.rs/cir/.срб-домен

рнидс.србЛИНКУЈЛИНКУЈ
као што говориш!као што говориш!



Статистика .RS домена

Програм подршке пројектима
популаризације Интернета

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:

Раст броја регистрованих .RS домена 2008-2011.

Као и претходне године, Регистар националног интернет домена Србије додељује 
бесповратна средства за пројекте који су у складу са општим циљевима и 
делатностима Фондације. Овогодишњи Програм подршке пројектима 
популаризације Интернета за 2011. (скраћено: 4ПИ) има као циљеве промовисање 
употребе Интернета као јавног добра, доступног и потребног свим грађанима Србије 
и повећање обима корисног интернет садржаја на српском језику и језицима 
националних мањина.

За коришћење бесповратних средстава из 4ПИ могу да конкуришу сва правна лица 
или предузетници са седиштем на територији Републике Србијеи сва физичка лица 
са пребивалиштем на територији Републике Србије, која испуњавају прописане 
опште и посебне услове. Предложени пројекти морају да буду у складу са општим 
циљевима и делатностима РНИДС-а и "Стратегијом развоја информационог друштва 
у Републици Србији".

Укупна расположива средства зa реализацију 4ПИ износе 6.000.000 динара. Износ 
одобрених средстава не може да буде мањи од 100.000 динара, нити већи од 
1.000.000 динара. Рок за пријаву пројеката у првом кругу је 31. јул 2011. Уколико 
Комисија РНИДС-а не додели сва расположива средства, пријаве пројеката за други 
круг 4ПИ биће могуће до 1. октобра 2011.

ДETAЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: www.rnids.rs

Регистар националног интернет 
домена Србије (скраћено: РНИДС) 
је стручна, невладина и 
непрофитна 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 54 суоснивача и 34 
овлашћенa регистра, а тренутно је 
регистровано преко 66.000 .RS 
домена, у пет адресних простора 
(.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs и .edu.rs).
У току је процес тестирања 
ћириличког .СРБ домена.

РНИДС
укратко

Број .RS домена по доменски просторима у 2008, 2009, 2010. и 2011.



Редовна седница
Скупштине РНИДС-а

Чији је мој интернет домен?

За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

У Дому интернет домена Србије, 28. маја, одржана је редовна 
седница Скупштине РНИДС-а, којој је присуствовало 37 
чланова и више од 20 гостију и представника медија. 

На Скупштини је усвојен Статут Фондације "Регистар 
националног интернет домена Србије", усклађен са Законом о 
задужбинама и фондацијама који је у примени од 1. марта 
2011. По новом статуту, РНИДС остаје исто правно лице, али се 
уводи нови управљачки орган Конференција суоснивача, који 
преузима највећи део надлежности досадашње Скупштине 
РНИДС-а, док део надлежности прелази на Управни одбор. 
Новина је и да исто лице не може да буде члан Управног 
одбора и овлашћени представник члана Конференције 
суоснивача. 

Скупштина је усвојила и Правилник о почетку рада .СРБ 
регистра и Опште услове о регистрацији .СРБ домена, чиме 
су створени предуслови да почне процес софтверских и 
процедуралних припрема за регистрацију новог националног 
ћириличког домена Србије. 

На редовној седници Скупштине РНИДС-а, усвојени су и 
Извештај о раду директора за 2010, Извештај о раду Управног 
одбора за период од маја 2010. до маја 2011. и Извештај 
председника Скупштине о активностима Скупштине у протекле 
две године. 

Ово је први пут да РНИДС одржава седницу своје Скупштине у 
сопственом пословном простору, Дому интернет домена Србије.

У Дому интернет домена Србије, 14. јуна, одржан је округли 
сто на тему „Чији је мој интернет домен?“, где су представљени 
Правилник о поступку за решавање спорова поводом 
регистрације.rs домена и Споразум о сарадњи Привредне 
коморе Србије и Регистра националног интернет домена Србије. 

Правилником је уређена процедура у поступку пред Комисијом 
за решавање спорова, која је формирана при Привредној 
комори Србије, а усклађен је и са принципима Јединствених 
правила за решавање спорова поводом домена ICANN-a (UDRP) 
и Правилима за алтеративно решавање спорова поводом .eu 
домена (ADR EU). 

Нови Правилник је ступио на снагу 17. маја 2011. и једна од 
главних промена у односу на претходни јесте да одлука 
Комисије за решавање спорова поводом регистрације .rs 
домена не мора да буде коначна, будући да странке у спору 

могу после одлуке Комисије да се обрате за решавање спорова 
и редовном суду. 

На округлом столу говорили су Душан Поповић, председник 
Комисије за решавање спорова поводом регистрације .rs 
домена и потпредседник Комисије Марко Јовановић. 
Уводничари су били Владимир Ђелић, секретар Комисије, и 
Дејан Ђукић, менаџер правних послова у РНИДС-у. Скупу је 
присуствовало више од 30 учесника, а модератор је био 
Слободан Марковић. Округли сто организовали су РНИДС и 
Привредна комора Србије. 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:
- www.rnids.rs/cir/решавање-доменских-спорова
- www.pks.rs/Default.aspx?tabid=4163
- www.icann.org/en/udrp/udrp.htm
- www.adr.eu 

Нови сајт РНИДС-а
Нова званична интернет презентација РНИДС-а пуштена је у 
рад 11. маја, и поред старе адресе www.rnids.rs, доступна је и 
на новом националном ћириличком домену на адреси 
рнидс.срб. Ова локација је истовремено и место за тестирање 
примене ове новине на српском делу Интернета.

Сајт РНИДС-а у свом новом издању има стотинак основних web 
страна у ћириличној и латиничној верзији, као и верзију на 
енглеском језику. Поред података о делатностима, органима и 
организацији РНИДС-а и овлашћеним регистрима домена, 
садржи и корисне савете за кориснике ".rs" домена, као и 
приступ Whois бази података о регистрантима домена.

Уз архиву вести од 2007. до данас, фото и видео галерију, има и 
Календар догађаја са прегледом битних догађаја у земљи и 
иностранству из области Интернета. Комуникација са 
посетиоцима омогућена је на више начина на самом сајту, како 
и преко Twittera и Facebooka, а ту су и линкови битних домаћих 
и страних сајтова. Сајт је усклађен и са званичним стандардима 
о е-Приступачности за особе са посебним потребама.



Међународна
активност

Позив новим
суоснивачима
РНИДС је отворена организација, чији се број суоснивача 
континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је 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 постану суоснивачи РНИДС-а. 

РНИДС-у могу да приступе сви заинтересовани субјекти који 
су регистровани у надлежним регистрима правних лица и 
предузетника Републике Србије, чиме постају суоснивачи 
Фондације. Одлуку о приступању нових суоснивача доноси 
Управни одбор РНИДС-а, потом се са директорм РНИДС-а 
закључује Уговор о приступању. После овере, Уговор се 
доставља Агенцији за привредне регистре ради уписа новог 
суоснивача у Регистар задужбина и фондација.

Суоснивачи плаћају и годишњу накнаду, која тренутно 
износи 12.000 динара, а обавезни су и да именују 
овлашћеног представника који ће у њихово име учествовати 
у раду Конференције суоснивача РНИДС-а.

Facebook игрица 
"Domain Star"

РНИДС у сарадњи са 
аустријским (NIC.AT), 
француским (AFNIC), 
немачким (DENIC), пољским 
(NASK), финским (FICORA), 
словеначким (ARNES) и 
црногорским (Domen) 
националним интернет 

регистром припремио Facebook игрицу на тему интернет 
домена, под називом "Domain Star".

На адреси http://apps.facebook.com/domainstar/ налази се 
апликација која омогућава проверу да ли је слободан .RS 
домен у свим варијацијама имена и презимена корисника. 
Поред тога, могуће је и исписивање одабраног домена преко 
приложених фотографија.

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Вести: Александар Спасић; Фотографије: Архива РНИДС-а и сток фотографије; Уредник: Лазар Бошковић

РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000 Београд, тел. (011) 7281-281, e-mail: kancelarija@rnids.rs, web: www.rnids.rs


