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ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

ПОШТОВАНИ ЧЛАНОВИ
ЛОКАЛНЕ ИНТЕРНЕТ ЗАЈЕДНИЦЕ,
Са првим даном 2017. године, у нови Систем за регистрацију назива
националних домена имплементиране су опције које спречавају преузмање
контроле или мењање података о регистрованом домену. Свим корисницима
националних домена омогућили смо три нивоа заштите назива домена:
Сигуран режим (Secure Mode), Закључавање на страни клијента (Client
Side Lock) и Закључавање на страни регистра (Registry Lock). У октобру
месецу организовали смо панел дискусију на тему интернет безбедности и
разговарали о проблемима и решењима у тој области.
Зоран Бухавац,
председник Конференције
суоснивача РНИДС-а

На седницама Конференције суоснивача додатно је унапређен Статут
Фондације и Општи услови о раду овлашћених регистара. Поред избора
новог руководства Конференције суоснивача, изабрани су и нови чланови
Статутарне комисије РНИДС-а.
Oдржано je више едукативних радионица у градовима Србије на тему основа
интернет пословања. Настављамо да несебично делимо стечена знања и да
се даље усавршавамо.
Позивамо све домаће правне субјекте и предузетнике да приступе нашој
Фондацији и директно утичу на развој српског интернет простора.

///
ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ
СРПСКОГ ИНТЕРНЕТ ПРОСТОРА,

Војислав Родић,
председник Управног
одбора РНИДС-а

Управљање системом националних интернет домена највишег нивоа је
основна делатност РНИДС-a, а стално унапређивање безбедности система
је за нас од највишег приоритета. Законом о информационој безбедности
је РНИДС увршћен у операторе ИКТ система од посебног значаја. У складу
са законским обавезама смо донели Акт о безбедности ИКТ система
РНИДС-а. Безбедносне теме су биле и у фокусу две конференције овлашћених
регистара РНИДС-а, као и на скуповима које смо организовали у сарадњи
са другим институцијама, а посебно током „Европског месеца сајбер
безбедности“, октобра 2017. Крајем године је покренут поступак за уписивање
РНИДС-CERT-а у регистар националних CERT-ова, чиме ће се заокружити
позиција РНИДС-а као ИКТ система од посебног значаја.
По осми пут РНИДС је организовао скуп Дан интернет домена Србије, а по
други пут и Регионални интернет форум, чиме је обележена годишњица
првог националног домена .RS, док је на годишњицу ћириличког домена .СРБ
организован скуп “Ћирбастерс 2”.
Током 2017. РНИДС је био веома активан у оквиру ICANN-ових и CENTR-ових
радних група, као и у раду организације RIPE. Посебно су земље евро-азијског
региона биле заинтересоване за техничку сарадњу са РНИДС-ом, као и за
размену искустава и праксе у вези процедура и процеса регистрације и
решавања доменских спорова.
Регистрантима националних интернет домена је на располагању поуздана
основа за развијање свих њихових активности у дигиталном окружењу.
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2017. ГОДИНА У БРОЈКАМА

D

је функционисао
са 100% расположивости

С

су функционисали са
100% расположивости

Укупан број
регистрованих
назива
.RS домена је:
98.702

Укупан број регистрованих
назива .СРБ домена је: 2.614

134
суоснивача

42
овлашћенa
регистара

ТРЖИШТЕ
ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА

5%
РАСТ УКУПНОГ БРОЈА
НАЗИВА .RS И .СРБ ДОМЕНА
У 2017. ГОДИНИ

Сваки назив домена је
јединствен, то је наш
„јединствени матични број“
у виртуелном свету, наша
лична ствар, наше име,
надимак, аватар, који сами
дефинишемо.

///

Шта бројке кажу о
доменима?
Национални домени највишег нивоа (ccTLD), у које
спадају .rs и .срб домени, чине око 44% глобалног
тржишта домена. У овом скупу доминирају ccTLD-еви
из европских земаља.
Европско тржиште је крајем 2017. процењено на око
72 милиона назива домена, у преко 58 ccTLD-ева, и
укупним растом од 4% на годишњем нивоу.
Гледајући структуру регистрованих домена у Европи,
процењено је да европски ccTLD-еви имају удео од
59% у 2017. Такође је приметан тренд повећања овог
удела у претходним годинама.
У оквиру европских регистара националних домена,
према подацима CENTR-а, РНИДС се налази на 44.
месту по броју .rs домена на крају 2017.
РНИДС је 2017. завршио са укупно 98.702 назива
активних интернет домена у .rs и 2.614 назива
активних интернет домена у .срб доменском простору.
Укупан број свих назива националних интернет
домена .rs и .срб је на крају 2017. износио 101.316,
што представља увећање од 5,0% у односу на 2016.
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.RS

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
ЈАН 15.

АПР 15.

ЈУЛ 15.

ОКТ 15.

ЈАН 16.

АПР 16.

ЈУЛ 16.

.rs

У категорији обновљених домена у 2017. години,
посматрајући .rs доменски простор, налази се 80.929
назива домена, што представља раст од 8,17% у
односу на претходну годину.

.RS

АПР 17.

ЈУЛ 17.

ОКТ 17.

У складу са методологијом CENTR-а, у 2017. години,
стопа задржавања, која представља проценат
домена који се обнављају, је била 85,26%, што значи
да .rs домен бележи константан раст у поређењу
са претходним годинама. Просечна вредност стопе
задржавања на европском нивоу за 2017. износи 83%,
што показује да је и у овој категорији .rs домен нешто
изнад просека.

С

.RS
2017.

85000

80000

ЈАН 17.

R

Просечна годишња стопа раста броја домена на
европском тржишту је око 3%, па је пораст броја
домена којима управља РНИДС изнад просечне
европске вредности.

О

ОКТ 16.

80.929

2016.

2015.

84,18%

83,99%

85,26%

75000

74.814
70000

65000

4

71.049

2015.

2016.

2017.

Стопа додавања нових домена у .rs показује колики
је процентуално број нових домена регистровано у
односу на укупан број домена. Ова стопа је у 2017.
износила 19,79% што је изнад европске медијалне
(средње) вредности од 17,7%.

ТРЖИШТЕ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА

С

Регистранти назива .RS
домена

.RS
2017.

2016.

2015.

20,17%

20,05%

19,79%

Стопа брисања домена из .rs у 2017. износи 14,17%,
док је претходних година била знатно виша.

С

.RS
2017.

2016.

2015.

15,00%

15,24%

14,17%

Регистранти су физичка или правна лица на које су
регистровани називи домена. РНИДС има регистранте
у преко 120 земаља и у више од 6.000 градова
широм света. После Србије, највише регистраната
.rs националног интернет домена је из Сједињених
Америчких Држава, Немачке, Велике Британије и
Француске.
Око 71% регистраната су правна лица и предузетници,
док физичка лица чине 29%.
Једна од занимљивих чињеница везаних за наш
национални интернет домен је да је званична
скраћеница државе Рио Гранде до Сул, у јужном
делу Бразила, управо RS. Баш због тога је у 2017.
регистровано 80 домена којима су регистранти из
Бразила.

3 нивоа заштите
Свим корисницима националних домена
(регистрантима) су омогућена су три нивоа
заштите назива домена:

Најдужи назив .rs националног интернет домена, који
је регистрован у 2017. години, има 55 карактера, а пет
речи које су се најчешће налазиле у називима домена
регистрованим 2017. биле су: „београд“, “shop“, „IT“,
„некретнине“ и „ауто“.

• Сигуран режим (Secure Mode)
• Закључавање на страни клијента
(Client Side Lock)
• Закључавање на страни Регистра
(Registry Lock)

Р

71%

правна
лица и
предузетници

29%
физичка
лица
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СИГУРНИ У ДОМАЋИ
ИНТЕРНЕТ - ВИСОКА
ДОСТУПНОСТ СЕРВИСА
РНИДС-А

100%
Када би системи
РНИДС-а заказали, сви
српски домени били би
недоступни, веб странице
на .rs и .срб доменима
не би биле видљиве, веб
продавнице не би радиле,
а корисници домена не
би могли да размењују
електронску пошту.

///
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УНК ИОНИСА Е
S СЕРВИСА И
СЕРВИСА ЗА
РЕГИСТРА ИЈУ
У 2017. ГОДИНИ

Задатак РНИДС-а је да управља и одржава
Регистар националних интернет домена (.rs и .срб)
и инфраструктуру која омогућава да све услуге и
садржаји који су везани за те домене, буду доступни
и видљиви на Интернету. Из тог разлога кључни
сервиси РНИДС-а морају бити оперативни 24/7, јер и
Интернет ради без прекида.
Циљ РНИДС-а је да сервисе од којих зависи
функционисање домаћег Интернета, буде отпоран
на кварове, отказ дела опреме или изненадни
губитак комуникација. Из тог разлога током 2017. је
настављена изградња стабилне и високо доступне
инфраструктуре и увођење сервиса који ће увек бити
на располагању корисницима.
Изградња таквог система је веома сложен задатак,
који је РНИДС у потпуности стручно и организационо
испунио.

СИГУРНИ У ДОМАЋИ ИНТЕРНЕТ - ВИСОКА ДОСТУПНОСТ СЕРВИСА РНИДС-А

Доступност сервиса се мери у процентима који
представљају количину времена, током ког је
одређени систем био на располагању - што се може
видети у следећој табели.

Доступност

Сервис
недоступан
годишње

Сервис
недоступан
месечно

90%

36,5 дана

73 сата

95%

18,25 дана

36,5 сати

99%

3,65 дана

7,3 сата

99,9%

8,76 сати

43,8 минута

99,99%

52,56 минута

4,38 минута

99,999%
99,9999%

2
31,5 секунди

2
2,59 секунди

Циљ који је РНИДС
поставио је да сви кључни
сервиси буду доступни више
од 99,999% времена.

Системи и сервиси су и до сада имали веома висок
степен доступности. DNS сервис РНИДС-а је од
оснивања 2008. до данас био доступан 100% времена.

Увек доступни и поуздани
Узимајући у обзир потребе и очекивања корисника и
истовремено водећи рачуна о трошковима и ресурсима
којима РНИДС располаже, изграђен је систем који
обезбеђује непрекидно пружање кључних услуга и
омогућава висок степен гаранције да српски национални
интернет домени, заједно са свим сервисима и
садржајима који су на њима - буду увек доступни.
Архитектура нове апликације за регистрацију назива
интернет домена, пажљив одабир компоненти ИКТ
инфраструктуре и употреба савремених технолошких
решења са неопходним нивоом редундансе,
омогућили су да сви кључни сервиси раде у
аутоматизованом активном режиму. То практично
значи да ће системи и сервиси за регистрацију назива
домена и освежавање и дистрибуцију DNS записа
бити доступни корисницима и у случају непредвиђених
ситуација или планираних интервенција током
редовног одржавања.
Реализација високе доступности кључних сервиса
РНИДС-а представља још један значајан елемент
када је у питању избор домена највишег нивоа. Поред
DNS-а који је био доступан 100% током целог периода
рада РНИДС-а, и остали кључни сервиси имају
доступност изнад постављених циљаних вредности.
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ИНФОРМАЦИОНА
БЕЗБЕДНОСТ
- ОД ЗАКОНА ДО
ПРАКТИЧНИХ
РЕШЕЊА

Почетком 2016. усвојен је
Закон о информационој
безбедности.

///

ОСНОВА ИН ОРМА ИОНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ РНИДС А

Овај закон је важан корак за Србију, јер заједно са
подзаконским актима донетим новембра 2016.
представља полазну основу за успостављање
нормативно-оперативног окружења у борби против
злоупотребе информационих технологија.

Закон о информационој
безбедности и пратећи
подзаконски акти, сврстали
су системе РНИДС-а у
групу информационокомуникационих система
од посебног значаја за
Републику Србију.
8

ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ - ОД ЗАКОНА ДО ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА

Један од битних елемената који су прописани
законом је обавеза оператера информационокомуникационих система од посебног значаја
да сачини Акт о информационој безбедности,
као кровни документ који садржи сва правила,
процедуре, ресурсе и прописује одговорности лица
која управљају или користе ИКТ систем.

РНИДС и Закон о
информационој
безбедности
РНИДС је и пре усвајања Закона водио рачуна да
правила и процедуре везане за ИКТ безбедност кључних
елемената система буду ажурне и да одговарају
тренутној регулативи, потребама и конфигурацији
система. Усвајање Закона је практично значило и
обавезу РНИДС-а да своје процедуре, правила и односе
са партнерима додатно усклади са новом регулативом.
Уз израду самог Акта о ИКТ безбедности система
РНИДС-а, извршена је израда недостајућих,
систематизација и груписање свих правила и процедура.

Основни аспекти
безбедности ИКТ система
РНИДС-а су: интегритет,
расположивост и
аутентичност података,
доступност и поузданост
мрежне и хардверске
инфраструктуре, као и
доступност ИКТ система
и сервиса ауторизованим
корисницима.
Инцидент везан за безбедност ИКТ система РНИДС-а
би био догађај који би утицао или би потенцијално могао
да има утицај на поверљивост, интегритет и доступност
сервиса и информација.

Општи циљеви
информационе
безбедности РНИДС-а
• Успоставити контролне
механизме за заштиту
информација и информационих
система од крађе, злоупотребе и/
или других облика злонамерног
деловања;
• Обезбедити потребан ниво
знања и разумевања обавеза
и одговорности лица која
управљају или користе ИКТ
систем РНИДС-а;
• Осигурати безбедност података,
нарочито података о личности;
• Осигурати стабилност и
доступност сервиса које РНИДС
пружа корисницима и осигурати
наставак рада кључних сервиса
РНИДС-а и у случају озбиљних
инцидената;
• Обезбедити да екстерни
пружаоци услуга буду усклађени
са правилима и процедурама
информационе безбедности
РНИДС-а;
• Обезбедити неопходан ниво
безбедности за приступ ИКТ
систему РНИДС-а путем
Интернета и мобилних уређаја;
• Осигурати усаглашеност са
важећим законима и прописима
Републике Србије.

Актом о безбедности информација је дефинисано да
поверљивост и интегритет података има приоритет у
односу на расположивост и доступност сервиса.
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Заштита кључних система
РНИДС-а
Један од првих корака у циљу заштите система
РНИДС-а је унапређење механизама за праћење
рада система и откривање покушаја злоупотребе и
неовлашћеног приступа. Такође, успостављена су
правила и механизми за селективни приступ директних
корисника система РНИДС-а само оним сервисима који
су потребни за обављање свакодневних активности.
Закон о информационој безбедности се такође односи
и на обавезе партнера и корисника који приступају и
користе системе од посебног значаја. То практично
значи да партнерске компаније и овлашћени
регистри РНИДС-а морају да предузму потребне мере
безбедности како њихови системи и мобилни уређаји
не би били искоришћени за неовлашћени приступ
системима РНИДС-а.
РНИДС има обавезу да безбедност система подигне
на највиши могући ниво. Употребом савремених
алгоритама за шифровани пренос и чување података
и применом механизама за контролу приступа,
могућност компромитације система смањена је
на најмању могућу меру. Редовним прављењем
вишеструких инстанци резервних копија кључних
делова система и података, обезбеђен је сигуран и брз
опоравак и у случају озбиљних инцидената.

РНИДС-CERT
РНИДС управља срцем српске интернет
инфраструктуре, окосницом која покреће више од
десет милиона активних уређаја. Употреба савремених
система омогућава да DNS инфраструктура за
.rs и .срб домене буде непрекидно доступна.
Ради евидентирања ове функције РНИДС-а, пред
надлежним регистром Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге
(РАТЕЛ), предат је захтев за упис РНИДС-овог Computer Emergency Response Team-a (скраћено: CERT), као
посебног CERT-а.

Током 2017. РНИДС је водио

У наредном периоду задатак

рачуна о безбедности система

РНИДС-а ће бити континуирана

РНИДС-а и о томе да домени

сарадња са корисницима

корисника буду функционални

система на повећању

и сигурни. Поред тога, РНИДС

безбедности мобилних

је учествовао у спречавању

уређаја и других система

евентуалних злоупотреба у

који приступају системима

доменским просторима којима

РНИДС-а, као и успостављање

РНИДС управља. Национални

савремених контролних

домени .rs и .срб спадају у групу

механизама за откривање

безбедних домена, са веома

неовлашћеног и неадекватног

ниским процентом злоупотреба.

коришћења система
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РНИДС је интензивирао сарадњу са МУП CERTом, са којим је потписан Споразум о сарадњи.
Ширење сарадње са CERT организацијама у Србији
и иностранству, као и другим европским регистрима,
отвара простор за активно повећање безбедности
целог интернет простора у Србији.

ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ - ОД ЗАКОНА ДО ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА

Основа информационе
безбедности РНИДС-а
базирана је на
следећим основним
концептима:
Поверљивост података –
предузимање потребних мера
да подацима не могу приступити
неауторизоване особе или процеси у
систему РНИДС-а;
Интегритет података – обезбедити
да подаци у системима РНИДС-а буду
тачни и потпуни;
Расположивост – осигурати да
сервиси и подаци буду високодоступни ауторизованим ентитетима.

11
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САРАДЊА СА
ОВЛАШЋЕНИМ
РЕГИСТРИМА
РНИДС-А

У циљу подршке и боље
сарадње са овлашћеним
регистрима, РНИДС
спроводи бројне
активности.

///

42
ПРЕКО КОЈИ ПРАВНА И
ИЗИ КА И А РЕГИСТРУЈУ
НАЗИВЕ .RS И .СРБ ДОМЕНА

Регистрацијом назива домена (условно речено,
„продајом“) се баве овлашћени регистри (ОР-ови),
који су у директном контакту са правним и физичким
лицима која региструју називе .rs и .срб домена за
своје или потребе својих клијената.
Током 2017. организоване су две конференције ОРова, на којима су представљени планови и активности
РНИДС-а везане за примену Закона о информационој
безбедности и повећању безбедности система за
регистрацију назива домена. На овим скуповима
било је речи о изменама правила и унапређењу
процедура за регистрацију назива домена, додатним
функционалностима софтвера за регистрацију, као и
другим техничким и административним питањима,
важним за несметан рад и регистрацију назива
домена. Нови Општи услови о раду ОР-ова донети су
на седници Конференције суоснивача 16. 12. 2017.
Програм суфинансирања оглашавања овлашћених
регистара је осмишљен и примењује се са циљем
да помогне свим ОР-овима који желе да спроведу

12

САРАДЊА СА ОВЛАШЋЕНИМ РЕГИСТРИМА РНИДС-А

кампање оглашавања за повећање броја националних
интернет домена, уз продају осталих услуга које
пружају. Током 2017. део овлашћених регистара је,
користећи средства из Програма суфинансирања,
спровео кампање оглашавања на различитим
дигиталним каналима.
РНИДС је унапредио и ажурирао Изборник
овлашћених регистара који се налази на веб сајту
домен.срб / domen.rs. Ова страница олакшава
потенцијалним регистрантима избор овлашћеног
регистра код којег би регистровали свој домен.
Изборник нуди једноставну претрагу (филтрирање)
према услугама које ОР-ови пружају, а сортирање је
доступно на основу броја услуга, градова из којих су
ОР-ови или назива ОР-а.

На адреси domen.rs/registri,
сваки ОР има свој
брендирани део стране,
са списком основних и
додатних услуга које нуди.

Конференција ОР-ова, новембар 2017.

Конференција ОР-ова, јун 2017.
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ТРЖИШНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ

632
За разлику од
претходних година,
када су практиковане
кампање, 2017. први
пут је реализован
концепт континуираног
објављивања корисних
садржаја.

///

О АКТИВНОСТИМА
РНИДС А ТОКОМ 2017.

Путем едукативно-промотивних садржаја на веб сајту
домен.срб / domen.rs и комуникације на друштвеним
медијима, током целе године континуирано су
креирани и пласирани садржаји који поспешују и
унапређују примену Интернета у пословне сврхе.
Илустрације, инфографици, текстови, аудио и видео
прилози, усмерени на подизање свести потенцијалних
регистраната о важности поседовања веб сајта
на сопственом интернет домену и предностима
националних интернет домена, само су неки од
садржаја које су понуђени најширој интернет публици.
Додатно, овлашћеним регистрима и медијима је
омогућено да са посебних страница на домен.срб
преузму све едукативно-промотивне садржаје и
објављују их на својим веб локацијама.
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РНИДС је био присутан у 158 различитих медија – 35
штампаних медија, 22 телевизијске и радио станице и
на 101 интернет порталу.

медијима као учесник у разговорима о актуелним
темама. Медији су веома активно извештавали и о
скуповима и активностима РНИДС-а.

Интересовање јавности илуструје чињеница да је
РНИДС током целе године био присутан у различитим
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ИСТРАЖИВАЊЕ
О ПОСЛОВНОЈ
УПОТРЕБИ
ИНТЕРНЕТА

84%
У фокусу истраживања
су била домаћа микро
(0-9 запослених), мала
(10-49 запослених) и
средња предузећа (50-249
запослених).

///

ОСТВАРУЈУ ИРМЕ КОЈЕ
ИМАЈУ ВЕБ САЈТ У ОДНОСУ
НА ИРМЕ КОЈЕ ГА НЕМАЈУ

Све је већи број микро, малих и средњих предузећа
и предузетника у Србији који Интернет користе за
унапређење својих пословних активности, али је
Србија и даље испод европског просека по пословној
употреби Интернета.
Да би се стекла јаснија слика стања о коришћењу
Интернета у пословне сврхе, РНИДС је током
2017. спровео пилот истраживање о присуству
предузетника, микро, малих и средњих предузећа на
Интернету.
Истраживање је истовремено анализирало и ставове
корисника Интернета у Србији, како би се стекао
увид у то шта они сматрају важним из перспективе
потенцијалних потрошача и клијената.
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Кључни налази
истраживања
Од 300 анкетираних
микро, малих и средњих
предузећа у Србији, њих
45% има свој веб сајт, што
га чини најзаступљенијим
интернет каналом
комуникације који се
користи у пословне сврхе.
Нешто мањи проценат предузећа у Србији присутно је
на друштвеним мрежама, док апликације за паметни
телефон или блог секције, има мање од 5% предузећа.

Веб сајтови предузећа су
корисницима Интернета
у Србији значајнији од
њиховог присуства на
друштвеним мрежама. Чак
92% корисника Интернета
у Србији очекује да домаћа
предузећа имају пословни
веб сајт.
Међу анкетираним субјектима, 84% сматра да њихов
веб сајт има утицај на подизање свести потрошача
о њиховом пословању, стварање нових пословних
прилика и повећање продаје/прихода предузећа.
Једна од тема којима се истраживање бавило је и
да ли постоји веза између пословних перформанси
и поседовања веб сајта. Анализиране су пословне
перформансе субјеката на основу финансијских
извештаја за 2016. годину, класификованих по томе
да ли имају или немају веб сајт, на узорку од 3.000
субјеката.

Пословни приход и нето
добит субјеката са веб
сајтом су већи и до 84%
у односу на субјекте које
немају свој сајт, док се
раст запослености креће
од 7 до 22% у зависности
од величине предузећа.
То указује на очигледну
корелацију успешности
предузећа и поседовања
веб сајта.
ПОСЛОВНА ПРИМЕНА
ИНТЕРНЕТА У СРБИЈИ
ала и средња предузећа и предузетници
у Србији су и даље испод европског просека
по питању примене Интернета у пословању.

45%

микро, малих и средњих
предузећа у Србији
ИМА ВЕБ САЈТ

>5%

корисника Интернета
очекује да предузећe
ИМА ВЕБ САЈТ

предузећа у Србији ИМА
онлајн продају, апликацију
за паметни телефон или блог.

Фирме са веб сајтом ИМА

84%

већи
приход и добит

84%
ПРЕДУЗЕ А
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92%

7-22%
раст
запослености

сматра да њихов
веб сајт ИМА УТИЦАЈ
на све аспекте
пословања.

У СУСРЕТ ПОЧЕТКУ
ПРИМЕНЕ GDPR-А

Протеклих година, сви
смо сведоци масовне
злоупотребе приватности
и личних података на
Интернету и ван њега.

///

GDPR
GENERAL
R
R

Као својеврстан одговор на то, Европска унија је
донела Општу уредбу о заштити података о личности
(General Data Protection Regulation - GDPR) која
детаљно уређује питање заштите података о личности
у оквиру ЕУ.
Уредба тежи да наметне ова правила глобално - свима
који на било који начин желе да послују на тржишту
ЕУ, без обзира на њихово седиште, тако да ова тема
већ дуже време заузима значајно место на дневном
реду највећих глобалних скупова који се односе на
Интернет и онлајн пословање.
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Велике промене у
политици управљања
личним подацима
Једна од новости коју доноси GDPR је право на
брисање или на енглеском: right to be forgotten. Корени
овог права датирају од случаја у ком је суд признао
право једном кориснику из Шпаније, чији су подаци
били предмет обраде, да захтева брисање сопствених
личних података за које је престала потреба да буду
јавно доступни.

GDPR утврђује принципе
по којима се лични подаци
прикупљају (законито,
фер и транспарентно),
при чему не смеју да буду
обрађивани на начин који
не одговара сврси за коју
су прикупљени.
GDPR дозвољава обраду само оних података који су
заиста неопходни за ту сврху. Притом, подаци морају
да буду тачни, па ће се нетачни подаци или ажурирати
или брисати, а чуваће се само онолико дуго колико је
потребно према сврси за коју су прикупљени.
Безбедност података је такође успостављена као
принцип, тако да ће се подаци обрађивати на начин
којим се обезбеђује њихова одговарајућа сигурност,
укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите
обраде, као и заштиту од случајног губитка, уништења
или оштећења.

GDPR и WHOIS
У протеклом периоду je питање примене GDPR-a
заузимало значајно место на радионицама Удружења
европских регистара националних домена највишег
нивоа (CENTR).
Иако су промене које доноси GDPR веома широке,
у домену рада регистара његова примена има
најзначајније импликације на WHOIS сервис (провера
расположивости назива интернет домена и приказ
података о регистрованим називима домена).
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Оно око чега готово да
постоји сагласност је да
ће WHOIS бити практично
ускраћен за све личне
податке.
Многи регистри су у протеклих неколико година већ
имали један талас сужавања скупа личних података
који се објављују путем WHOIS-а, тако да су се ти
подаци данас махом свели на лично име и евентуално
адресу е-поште.
На сличан начин је и РНИДС вршио сужавање скупа
података који се објављују путем овог сервиса.

РНИДС и GDPR
Ослањајући се на примере најбоље праксе
националних регистара који су већ приступили
имплементацији GDPR-а, РНИДС је током 2017. радио
и на предлогу измена и допуна Општих услова о
регистрацији назива националних интернет домена.
Анализиран је и планиран рад на усаглашавању
потребних докумената, међу којима су Политика
приватности и остали акти који ће обухватити и питање
заштите и сигурности података, као и нацрт акта о
улози, обавезама и одговорности РНИДС-а у вези са
прикупљањем података о регистрантима домена.
Разматрано је потпуно уклањање података о
физичким лицима из приказа WHOIS упита, што
значи да се више неће приказивати ни лично име
регистранта, а ни административног и техничког
контакта. Заинтересованим лицима лични подаци би
били доступни, уколико прибаве захтев надлежног
органа или лица које поседује законско овлашћење да
такве податке добије.
Планирано је спровођење информисања запослених и
давање упутстава за поступање са личним подацима.

Интензивирана је
сарадња са овлашћеним
регистрима РНИДС-а.
Са њима је потребно континуирано радити на
усаглашавању са GDPR-ом свих потребних процедура
и правила која се односе на послове регистрације
назива домена.

ИНТЕРНЕТ
И ЋИРИЛИЦА

РНИДС је пет година
постојања ћириличког
националног интернет
домена .срб обележио у
духу концепта названог
„Ћирбастерс“, који је
био посвећен разбијању
погрешних митова о
ћирилици на Интернету.

///
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НЕМА ТЕ НИ КЕ И
ТЕ НО О КЕ ПРЕПРЕКЕ ЗА
КОРИ
Е Е ИРИ И Е

Ове године се „Ћирбастерс 2“ бавио изговорима зашто
се ћирилица не користи на Интернету. Тим поводом
је 27. јануара у „Стартит центру” организована панел
дискусија.
Један од учесника је изнео врло занимљиво запажање
о томе како се Гугл „сналази“ у претрагама кад се
тражени појмови уносе на ћирилици:
“Ћирилица више није баук, Гугл али и многе друге
компаније прилагодиле су се мултикултуралном
окружењу и сада можете чак и енглески језик да
пишете ћирилицом а да вам претраживачи избацују
тражене појмове.”
Закључак скупа је да техничке и технолошке препреке
за коришћење ћирилице на Интернету углавном
више не постоје. Колико ће се ћирилица користити на
Интернету и ван њега, то више зависи од корисника
него од Интернета самог.
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Пријављивање посетилаца за ДИДС и РИ почиње у другој половини фебруара,
преко сајтова dids.rs и дидс срб, тј. rif.rs и риф срб.
Котизација се не плаћа, а пријава је обавезна због ограниченог броја места.

ОРГАНИЗАТОР:

ДИДС ПОДР АЛИ:

Регистар националног
интернет домена Србије
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ТАЈНЕ
ИНТЕРНЕТ
ПРЕТРАГА:
КОНФЕРЕНЦИЈА
ДИДС 2017

ДИДС

ДИДС је своју репутацију
градио на актуелним
интернет темама, које
су увек бројној публици
представљали еминентни
и релевантни говорници
и стручњаци из земље и
света.

///

2017
РЕГИОНА НИ
ИНТЕРНЕТ ОРУМ
РИ 2017

Сад већ давне 2010. године, први пут је организован
скуп под називом Дан интернет домена Србије (ДИДС).
Замишљен као бесплатан скуп којим се обележава
годишњица почетка регистрације .rs домена, у
међувремену је прерастао у једну од највећих интернет
конференција у Србији, која је постала бренд за себе.
ДИДС 2017 је одржан 7. и 8. марта, у Хотелу “Metropol
Palace” у Београду, под слоганом „Тајне интернет
претрага: Тражи, Нађи, Посети“. У првом блоку, под
називом „Из угла Гугла“, у уводном предавању су
објашњени алгоритми за интернационализацију и
геотаргетирање, ефекти које алгоритми имају на
кориснике и како се на њих може утицати. Истакнут
је њихов циљ да приказује релевантни садржај за
кориснике, у складу са локацијом одакле се врши
претрага, а то је најчешће садржај на локалном језику
и домену:
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„Ако неко из Цириха тражи
омиљену посластичарницу,
жели да добије резултате
за Швајцарску, а не за
Француску, где постоји
та посластичарница под
истим именом. Рађена су
истраживања за Велику
Британију, Француску и
још неке земље, која су
показала да корисници
радије бирају национални
домен него .com сајтове.
У Србији сајтови на .rs
домену имају предност у
резултатима претраге.“
У другом блоку је дат одговор на питање: кaко
креирање садржаја и оптимизација претраживања на
Интернету могу успешније да функционишу у корист
једно другог.

„Сав модеран маркетинг
је масован, директан и
дигитално посредован.
Новац прати пажњу, али
та пажња мора да буде
заслужена, како би на
крају била и успешно
монетизована.“
У панел дискусији, која је потом уследила, разговарало
се о томе како претраживачка машина функционише,
да ли и како утиче на наше онлајн присуство, како
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се може утицати на њен рад и како треба тумачити
информације које нам од ње долазе.
Поред низа занимљивих одговора, дошло се и до
једног врло битног закључка – да је садржај увек
важнији од алгоритма и техничких подешавања.
У трећем блоку су представници седам домаћих
интернет сајтова и портала причали о својим
искуствима и развојном путу, и томе како су своје
познавање алгоритама претраживача применили у
пракси и креирали успешне локације на националним
интернет доменима .rs и .срб. Теорија је потврђена у
пракси.

Регистри југоисточне
Европе
Другог дана ДИДС-а је одржан Регионални интернет
форум – РИФ 2017, скуп посвећен размени искустава
између представника националних регистара, CERTова, државних институција и локалних интернет
заједница у региону југоисточне Европе, ком је
присуствовало око 70 учесника.

ДИДС 2017 у бројкама

30
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ВЕЛИКИ ИНТЕРНЕТ
ЗА МАЛЕ ФИРМЕ

У анонимној анкети која је
уследила након одржаних
едукација, 92% учесника је
одговорило да сада много
боље схвата могућности
које Интернет пружа за
развој пословања.

///
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БОР ЕСКОВА
ВР А КА БА А И
ПАН ЕВО

У сарадњи са локалним партнерима из Бора,
Лесковца, Врњачке Бање и Панчева, РНИДС је на
четири скупа окупио око 230 предузетника, власника
фирми и људи са пословним идејама. Они су желели
да сазнају како им Интернет може помоћи да покрену
нове или развију постојеће послове.
Седам предавача је одржало предавања у ова четири
града. Говорило се о предузетништву, осмишљавању
концепта пословног сајта, предностима поседовања
сајта на сопственом интернет домену, ефикасном
и ефектном присуству на друштвеним мрежама и
оглашавању на Интернету.
Није било довољно времена за детаљна техничка
упутства, али су се предавачи потрудили да слушаоцима
прикажу ширу слику, подстакну на размишљање и
инспиришу различитим примерима и идејама.
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ПОДРШКА
РАЗВОЈУ
ИНТЕРНЕТА
У СРБИЈИ

Трећа годишња
конференција
“Интелектуална својина
и Интернет”, одржана је
јуна 2017. у организацији
Правног факултета
Универзитета у Београду
и РНИДС-а, а уз подршку
ICANN-а.

///
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4
Теме Конференције су биле одговорност хостинг
провајдера за повреду жига, доказивање у поступку
решавања спорова поводом регистрације назива
интернет домена, као и остале важне теме у овој области.
У октобру је РНИДС организовао панел дискусију
„Проблеми и решења интернет безбедности“, која
је одржана у оквиру „Европског месеца сајбер
безбедности“. Скупу је присуствовало око 80 посетилаца
и новинара, а на њему су говорили домаћи и страни
стручњаци из области интернет безбедности.
Трећа RSNOG конференција одржана је у новембру
уз подршку РНИДС-а. Конференција је окупила
преко 120 мрежних стручњака из највећих домаћих
телекомуникационих компанија, кабловских оператора,
интернет и хостинг провајдера.
У новембру је РНИДС организовао радионицу на тему
„Примена IPv6 у телекомуникационим мрежама“.
Радионица је била намењена операторима мрежа,
пружаоцима интернет услуга, академским и државним
институцијама и на њој је било речи о основама IPv6 и
транзиције са IPv4, као и увођењу IPv6 и IPv6-only мрежа.

УЧЕШЋЕ РНИДС-А
НА ДОМАЋИМ
ДОГАЂАЈИМА И
СКУПОВИМА

РНИДС је, као и ранијих
година, активно
учествовао у раду стручних
скупова и догађаја,
што му је омогућило да
своје знање и искуство
подели са другима, али
и да промовише своју
стручност и идеје.

///
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БОР ЕСКОВА
А КА БА
И
РНИДСВР
је учествовао
у радуА
и одржао
предавања на
ПАН
ЕВО
преко 30
домаћих
скупова током 2017. године.
РНИДС је подржао организацију јубиларне, 20. по
реду, „PC Press Top 50“ доделе награда за 50 домаћих
најбољих онлајн остварења у 2016, на којој је посебно
признање додељено сајту Београдске филхармоније
(бгф.срб).
РНИДС је учествовао и на:
• Скупу администратора „ИТ сусрети“ у организацији
Универзитета у Нишу,
• Округлом столу о заштити интелектуалне својине у
организацији AmCham-a,
• Радном доручку Српске асоцијације менаџера (САМ),
• Конференцији о електронском пословању „Шабац линк“,
• Конференцији Е-трговина,
• Конференцији Digital Day 2017 (у организацији
удружења IAB Serbia),
• Скупу у организацији Удружења за тржишне
комуникације Србије (УЕПС),
• Конференцији iRevolucija у Ваљеву,
• Developers mDay-у.
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МЕЂУНАРОДНА
САРАДЊА

На скуповима на којима су
учествовали представници
РНИДС-а разговарало се
о сарадњи РНИДС-а на
међународним пројектима
и билатералној сарадњи са
другим регистрима.

///
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У Е
А У РАДНИМ ГРУПАМА
СВЕТСКИ ЕВРОПСКИ И
РЕГИОНА НИ ОРГАНИЗА ИЈА

Током 2017. РНИДС је био веома активан у оквиру
радних група Интернет корпорације за додељене називе
и бројеве (ICANN) и Удружења европских регистара
националних домена највишег нивоа (CENTR).
Представници РНИДС-а су активно учествовали у
више радних група и тела ICANN-а у којима се доносе
и оцењују процедуре и правила, а која дефинишу
различите аспекте развоја и функционисања
Интернета, уз свеобухватне консултације свих
заинтересованих страна (multistakeholder model).
Интензивирана је сарадња са регионалним
регистрима националних интернет домена. Са њима
су размењена искуства и остварена сарадња у
техничким, правним и маркетиншким областима.
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ФИНАНСИЈЕ
///

У табели су укратко приказани кључни показатељи
пословања за прва три квартала 2017. и стање на дан
30. 9. 2017, као и одговарајуће стопе раста:
.000 РСД
Пословни приходи

2016. или 31. 12. 2016.

2017. или 31. 12. 2017.

%

106.111

112.472

106,0%

Пословна добит

6.025

11.860

196,8%

Нето резултат

6.258

9.635

154,0%

Актива

142.538

157.801

110,7%

Капитал

79.068

88.703

112,2%

Нето дуг

-15.687

-23.493

149,8%

-9.650

1.231

/

Нето обртни фонд

Уз значајан раст пословне и нето добити, насталих
као последица раста пословних прихода од 6%,
уз незнатан раст пословних расхода (укупно
укључујући и амортизацију – која је изоловано
порасла за 62,1% услед обнављања основних
средстава у претходном периоду). Све то је
остварено уз ЕБИТДА маржу од 17,2%.
Најзначајнија промена од почетка године, јесте
унапређење ликвидности посматраног кроз призму
нето обртног фонда, односно померање са изразито
негативног (због значајних улагања у сталну
имовину током 2016) на изразито позитиван од
преко 1,2 милиона динара.
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