
Активности РНИДС-а Контакт

Почев од 2010. године РНИДС расписује конкурс за доделу 
бесповратних средстава у оквиру Програма подршке 
пројектима популаризације Интернета (скраћено: 4ПИ).

За средства из 4ПИ могу да конкуришу сва правна лица или 
предузетници са седиштем на територији Републике Србије. 
Све активности морају да буду реализоване на интернет 
сајту на једном од националних интернет домена (.СРБ или 
.RS). Средства 4ПИ се додељују за суфинансирање пројеката 
у максималном износу од 50% предвиђеног Финансијског 
плана пројекта.

Дан интернет домена Србије (ДИДС) је годишња 
конференција о развоју Интернета, како у свету, тако и на 
националним доменским просторима Србије, у организацији 
РНИДС-а.

ДИДС се одржава од 2010. године и отворен је и бесплатан 
за све посетиоце које занима развој домаћег Интернета 
(студенти, блогери, предузетници, новинари...).

Регистрација назива .RS и .СРБ домена 
обавља се преко мреже овлашћених 
регистара широм Србије, комплетан списак 
је на адреси .

Провера да ли је назив домена слободан 
могућа је на адреси .

www.rnids.rs/registri

www.rnids.rs/whois

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147

Интернет адресе:
rnids.rs dids.rs 4pi.rs
рнидс.срб дидс.срб 4пи.срб

GPS локација:
оГеографска ширина 44  49' 20"
оГеографска дужина 20  28' 12"

Радно време: 09.00-17.00, радним данима 

Телефон: +381 (0)11 7281-281

E-mail:
Општи контакт - kancelarija@rnids.rs
Подршка за интернет домене - rs@rnids.rs
Контакт са медијима - mediji@rnids.rs

БУЛЕВАР ДЕСПОТА           СТЕФАНА
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Национални ccTLD регистар Предности националних домена

Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" 
(скраћено: РНИДС) је стручна, невладина и недобитна 
фондација основана 8. јула 2006. године, а регистрована у 
надлежном регистру 5. фебруара 2007. ради управљања 
националним интернет доменима.

Органи РНИДС-а су Конференција суоснивача, Управни одбор 
и директор. Суоснивач РНИДС-а може да постане свако 
домаће правно лице и предузетник. Основни циљ и 
делатност РНИДС-а је да организује управљање Централним 
регистром националних интернет домена .RS и .СРБ.

РНИДС управља са по пет адресних простора, у оба 
национална домена (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, као и 
.СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ). Управљање 
адресним просторима за академске институције (.AC.RS и 
.АК.СРБ) препуштено је Академској мрежи Србије, а 
поддомени за државне органе (.GOV.RS и .УПР.СРБ) препуштени 
су Управи за заједничке послове републичких органа.

РНИДС управља регистром националних интернет домена 
Републике Србије, у складу са одлукама ICANN-а од 11. 
септембра 2007. године (односи се на .RS домен) и 21. априла 
2011. (.СРБ домен).

Додатни циљеви РНИДС-а су:
1) Повећање броја суоснивача РНИДС-а и укључивање 
најшире друштвене заједнице у његов рад
2) Промовисање Интернета као јавног добра, доступног свим 
грађанима
3) Повећање интернет садржаја на српском и језицима 
националних мањина

1. ПРИСУСТВО
Национални интернет домен је одредница присуства на неком 
тржишту, па корисник који региструје .RS и/или .СРБ домен, 
истовремено и географски одређује територију за коју је 
његов интернет сајт превасходно намењен.

2. ДОСТУПНОСТ
Још увек је слободан велики број потенцијално занимљивих 
појмова за назив вашег будућег интернет домена у оквиру 
.RS и .СРБ адресних простора (имена, назива фирми или 
производа, географских и општих појмова из области 
културе, историје, уметности…).

3. ИДЕНТИТЕТ
Регистровањем свих потребних .RS и/или .СРБ домена 
потпуно штитите свој идентитет, назив своје фирме или 
својих брендова, производа или услуга на српском интернет 
простору.

4. БЕЗБЕДНОСТ
Национални интернет домени пружају већи степен 
поузданости и безбедности јер не могу да их региструју 
неидентификоване фирме или појединци, што је јако битно у 
спречавању злоупотреба домена (лажно представљање, 
сајбер криминал…).

5. ПРИПАДНОСТ
Коришћење националних интернет домена показује и 
припадност локалној интернет заједници.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
nadjimelako.rs        нађимелако.срб

CYAN   BLACKMAGENTA YELLOW

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ!
за сваки ДОМЕН
ИНТЕРНЕТовања!

Посебне предности .СРБ домена

Ћирилички интернет домен .СРБ је део породице домена са 
интернационализованим називима - IDN (Internationalized 
Domain Name), односно домена чији називи нису написани 
енглеским алфабетом.

Поред предности које има и .RS домен, .СРБ одликује и:

1. Једини интернет домен на свету који омогућава да се 
адресе сајтова пишу онако како се и изговарају.
Захваљујући особености српске ћирилице да једном гласу 
одговара једно слово, адресе са .СРБ доменом 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 званично писмо и за своје интернет домене.
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 званичном националном писму.

РНИДС је члан CENTR-а (Савет европских националних 
TLD регистара), а сарађује са ICANN-ом (Интернет 
корпорација за додељене називе и бројеве), 
међународном организацијом одговорном за 
руковођење глобалном структуром Интернета.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
njnjnj.rs        њњњ.срб

Линкуј као што говориш! 


