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За сваки ДОМЕН ИНТЕРНЕТовања! РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

РНИДС угостио
европске регистре

РНИДС је 23. новембра, у Дому интернет домена Србије, био 
домаћин 24. административног workshop-а у организацији 
CENTR-а. Присутни су били представници националних 
регистара из 16 земаља, као и представница EURid-а (.EU 
домен), представник CENTR-а и представници РНИДС-а.

Главне теме су биле методи, системи и проблеми наплатe 
услуга, као и организација корисничке подршке. С обзиром на 
чињеницу да су међу излагачима били и представници са врло 
развијених интернет тржишта (Холандија, на пример, има 4,5 
милиона .NL домена, а говорили су и представници европског, 
француског и других регистара), размењено je пуно драгоценог 
искуства, а изнете су и неке нове идеје, које су и на европским 
тржиштима још увек у фази разраде.

Савет европских 
националних регистара 
top-level домена (Council of 
European National Top-Level 
Domain Registries - CENTR) 
окупља европске 

институције које управљају националним доменима, а поред 
више од 40 земаља из региона, чланови CENTR-а су и Иран, 
Јапан, Нови Зеланд и Канада. Правила и процедуре различитих 
активности везаних за регистрацију домена знатно се 
разликују од земље до земље и CENTR на оваквим својим 
скуповима прикупља информације и документује добре праксе 
да би националним регистрима омогућио пружање што бољих 
услуга.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА И ИНТЕРВЈУИ СА УЧЕСНИЦИМА:
www.rnids.rs/cir/интервјуи/представници-centr-у-дому-
интернет-домена-србије/id/3180

РНИДС на ТЕЛФОР-у
На 19. Телекомуникационом форуму - ТЕЛФОР, највећем 
домаћем годишњем скупу у области телекомуникација и 
информационих технологија, 22. новембра, у Сава центру, 
представио се и РНИДС. 

Првог дана скупа РНИДС је учествовао у промоцији књиге 
“Увод у управљање Интернетом”, чије је издавање подржао у 
сарадњи са Дигиталном агендом, Дипло фондацијом и РАТЕЛ-
ом. О овој све актуелнијој теми, говорили су др Јован 
Курбалија, директор Дипло фондације и аутор књиге, Јасна 
Матић, државна секретарка за Дигиталну агенду, Ненад 
Маринковић, директор РНИДС-а, и др Милан Јанковић, директор 
РАТЕЛ-а. Књига може бесплатно да се преузме са странице: 

.

Након промоције књиге, одржана је презентација РНИДС-а под 
називом “После 5 година рада, РНИДС на новом почетку”. 
Кроз излагања Ненада Маринковића и Војислава Родића, 
председника Конференције суоснивача РНИДС-а, дата је 
ретроспектива урађеног и визија даљег развоја, уз фокус на 
старт новог, ћириличког .СРБ домена.

www.rnids.rs/publikacije

Рачунари за школе
РНИДС je 14. децембра донирао шест рачунара школама из 
мањих средина, у којима се успешно спроводи програм „Школа 
без насиља“. Овај програм, чији је циљ стварање безбедне и 
подстицајне средине за учење и развој деце, већ шест година 
успешно спроводи UNICEF у сарадњи са Министарством 
просвете и науке и бројним партнерима.

Нове рачунаре добиле су основне школе: „Свети Сава“ из 
Читлука, „Брана Павловић“ из Коњуха, „Јосиф Маринковић“ из 
Новог Бечеја, „Синиша Јанић“ из Власотинца, „Кнез Лазар“ из 
Великих Купаца и „Вук Караџић“ из Сурдулице. Ово је само 
једна у низу активности које РНИДС реализује у циљу помоћи 
друштвеној заједници, а план је да осим средстава које 
издваја за финансирање развоја Интернета код нас, буде 
активнији и у домену друштвене одговорности.



Статистика .RS домена

Позив за консултанте

Радни састанак суоснивача
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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
Синет (Београд) - www.sinet.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
Complus Visual Communication (Бгд) - www.complus.rs
Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs
CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs

Овлашћени регистри
.RS домена широм Србије:

Раст броја .RS домена 2008-2011.

РНИДС је објавио Јавни позив за исказивање заинтересованости за пружање 
консултантских услуга за припрему РНИДС-а за сертификацију по ISO 27000 
стандарду. Посао укључује снимање пословних процеса, gap анализу, израду нових 
пословних процеса по ISO 27000 стандарду, анализу информационог система и израду 
плана прилагођавања, као и остале активности и припрему докумената за успешну 
сертификацију и вођење процеса на страни РНИДС-а приликом сертификације.

Да би се квалификовао, консултант мора да има најмање пет година радног 
искуства на пословима припреме за сертификацију, или евалуације за доделу 
сертификације по ISO 27000 или BS7799-2 стандарду.

Очекивано трајање посла је два консултант/месеца. Објављивање јавног позива за 
прибављање консултантских услуга је планирано за средину јануара 2012. Дописи 
са исказивањем заинтересованости и листом квалификација могу да се шаљу до 10. 
јануара 2012. на: .konkurs@rnids.rs

У Дому интернет домена Србије, 16. децембра, одржан је радни састанак на коме су 
заинтересовани овлашћени представници суоснивача, чланови УО и в.д. директора, 
расправљали о Плану и програму рада РНИДС-а за 2012, Финансијском плану за 
2012. и предлозима за измену Статута РНИДС-а, а поводом предстојеће редовне 
седнице Конференције суоснивача.

Одржавање припремних радних састанака пре заседања Конференције, са којима се 
почело у мају ове године, постаје редовна пракса. Преостало је да буду омогућени 
технички услови за удаљено учешће (remote participation), имајући у виду чињеницу 
да већи број суоснивача није лоциран у Београду.

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 58 суоснивача и 35 
овлашћених регистара, а тренутно 
је регистровано oко 69.000 .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 адресним просторима

на дан 15. децембар 2011.



Eдукативно-промотивнa кампањa.RS 
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РНИДС је почетком октобра покренуо едукативно-промотивну 
кампању за национални .RS интернет домен, намењену 
предузетницима, занатлијама и свима који свој лични рад или 
породични бизнис желе да представе и на Интернету. Циљеви и 
задаци кампање су да објасни зашто је добро да имате свој .RS 
домен, да помогне при његовом одабиру, препоручи где да 
региструјете .RS домен, покаже како да направите интернет 
сајт, открије тајне добре промоције на Интернету и укаже на 
опасности које вребају на Интернету. Промотери .RS кампање 
за предузетнике и занатлије су виртуелни ликови и њихови 
истоимени сајтови - MajstorMile.rs и Cicafrizerka.rs.

Поводом старта кампање, РНИДС je 26. октобра организовао .RS 
ЕПП - едукативни промо party, у Дому интернет домена Србије. 

Предраг Милићевић је кроз своју презентацију под називом 
"Значај интернет домена у брендирању", дао убедљиве разлоге 
зашто је битан .RS домен и за домаће и за стране брендове на 
српском тржишту. Првима је то одредница порекла, а други 
тиме кажу да су са свим својим ресурсима (продаја, сервис, 
техничка подршка...) присутни и на српском тржишту. У 
брендирању на Интернету је битна свака кључна реч која 
асоцира на бренд, јер Google брендове прво види управо кроз 
саму web адресу, тј. домен. Не мање битна је и e-mail адреса, 
преко које фирма комуницира - зато у њој не треба 
рекламирати Gmail, Hotmail, Yahoo или било ког интернет 
провајдера, већ властити бренд и властити интернет домен.

Ивица Корен је предузетник који више од десет година 
успешно води салон за ласерску епилацију "Епилион". Пружио 
је добре примере из праксе на тему "Утицај Интернета на 
пословање", а везано за његов сајт www.epilion.rs.

Први корак у стварању идентитета и развоју пословања путем 
Интернета је избор и регистрација сопственог препознатљивог 
интернет домена. Регистровањем једног или више .RS домена 
потпуно се штити идентитет или бренд на српском интернет 
простору. Власници .RS домена имаће и предност при 
регистрацији новог ћириличког .СРБ домена. Најјефтинији .IN.RS 
домен може да се региструје по цени већ од 250 дин за годину.

Догађају у Дому интернет домена Србије присуствовали су 
представници државних органа и привредних комора, 
струковних удружења у области IT, PR и маркетинга, пословних 
удружења и удружења предузетника, водећих компанија у 
области телекомуникација и Интернета, агенција из области 
интернет маркетинга и PR, локалне интернет заједнице, као и 
овлашћени регистри .RS домена и чланови руководства и 
суоснивачи РНИДС-а.



Међународна
активност

Нови људи

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.

Зашто да постанете суоснивач РНИДС-а?

У пракси то значи: сви регистровани облици 
организовања, осим појединачних грађана. Постојећи 
суоснивачи РНИДС-а су фирме и организације  које 
покривају неке од области везаних за Интернет - интернет 
услуге, ИК технологије, продукција интернет садржаја, 
правни и едукативни аспекти Интернета...

1. Имаћете свог овлашћеног представника у Конференцији 
суоснивача РНИДС-а
Суоснивачи учествују у раду РНИДС-а, врше контролу, надзор 
и остварују друга своја права у складу са Статутом РНИДС-а. 
Конференција суоснивача, између осталог, бира чланове 
Управног одбора РНИДС-а, као и председника и заменика 
председника Конференције суоснивача. Као суоснивач имате 
директан утицај на развој домаћег интернет простора.

2. Упознаћете многе значајне субјекте локалне интернет 
заједнице
Суоснивачи РНИДС-а су многе фирме, образовне институције 
и друге организације од угледа у домаћој интернет јавности.

3. Добићете могућност да званично представљате локалну 
интернет заједницу на међународним скуповима
Као национални регистар Интернет домена, РНИДС је члан 
CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) 
- Савета европских националних TLD регистара, а сарађује са 
ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) - 
Интернет корпорације за додељене називе и бројеве, као и 
другим међународним организацијама у области Интернета.

ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТЕ:
www.rnids.rs/pristupanje

CENTR Marketing workshop 

У Прагу је 8. и 9. децембра одржан 6. CENTR Marketing 
workshop на коме су учествовали и представници РНИДС-а. 
После краћег уводног представљања свих учесника скупа из 
19 европских регистара, уследила је размена искуства везана 
за промоцију националних интернет домена.

Кључне теме биле су увођење DNSSEC-a и нових gTLD домена, 
а неколико регистара је представило своје промотивне 
кампање и нове верзије својих сајтова. Велика пажња се 
поклања и корпоративној друштвеној одговорности регистара 
и сарадњи са овлашћеним регистрима.

Занимљиво је да и европске колеге муче проблеми слични 
онима које има РНИДС (како објаснити корисницима чему све 
служи сопствени интернет домен), као и да је приступ 
промоцији регистрације већег броја домена усмерен на сличну 
популацију (мали бизниси, лекари, зубари...).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
www.centr.org/main/meetings/6365-CTR.html

Од 1. новембра нови члан тима Канцеларије РИНДС-а је 
Предраг Милићевић, менаџер комуникација.

Управни одбор РНИДС-а именовао је 30. новембра Бранислава 
Анђелића за вршиоца дужности директора РНИДС-а.

Расписан је и конкурс за инжењера ИКТ сервиса.

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: Игор Срдановић, архива РНИДС-а и сток фотографије; 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


