ФОНДАЦИЈА

РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ
ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА
СРБИЈЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

2018.

РНИДС | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2018.

САДРЖАЈ
///

01

Поздравне речи

02

2018. година у бројкама

03

Послови Регистра и тржиште домена

15

Остале активности

17

РНИДС у медијима

19

Сарадња сa организацијама и
институцијама

21

Финансије

05

Развој и примена правила за
регистрацију

06

Стање тржишта домена

09

Присуство РНИДС-а у јавности

ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

Развој тржишта националних домена један
је од стратешких циљева Фондације РНИДС,
а примерена илустрација континуираног
остваривања тог циља је регистрација 100.000тог назива .RS домена у априлу 2018. године.
Број регистрованих .RS назива домена из године у годину бележи стабилан
раст, што је показатељ поверења које тржиште има у рад РНИДС-а.

Војислав Родић,
председник Управног
одбора РНИДС-а

У децембру 2018. године први српски национални домен постао је IDN
другог нивоа – омогућена је регистрација назива .RS домена на латиничким
писмима 16 језика који се говоре у Србији, при чему 41 подржано слово
садржи дијакритике. Поред .СРБ домена, који је од 2012. део интернационалне
IDN породице, сада су њени чланови оба српска национална домена.
Дан интернет домена Србије (ДИДС) одржан је по девет пут, а ДИДС је пратио
и Регионални форум регистара домена највишег нивоа (RTLDF).
Управни одбор РНИДС-а изабрао је новог директора, Владимира Манића, који
ће током наредне четири године управљати пословима Канцеларије.
РНИДС је као и претходних година био изузетно активан на пољу међународне
сарадње, првенствено у оквиру организација ICANN, CENTR и RIPE. На тај начин
дајемо свој допринос безбеднијем и поузданијем интернету глобално, али и
локално, преносећи најбоља искуства светске праксе у наше окружење.

///
Јубиларну, десету годишњицу од почетка
слободне регистрације .RS домена, Фондација
РНИДС прослављала је радно, обезбеђујући да
.RS домен и даље беспрекорно функционише.

Зоран Бухавац,
председник Конференције
суоснивача РНИДС-а

Адекватна употреба интернета у 2018. године била је основна тема великог
броја едукативних активности које је РНИДС организовао или у њима
учествовао. У већим градовима Србије одржано је неколико едукација о
правилном пословним наступу на интернету и употреби његових ресурса
за унапређење пословања, обележен је Месец сајбер безбедности, а
питање безбедности разматрано је и током четврте RSNOG конференције,
организоване уз подршку РНИДС-а. О интелектуалној својини и интернету
било је речи током четврте по реду конференције посвећене овој теми,
организоване са Правним факултетом Универзитета у Београду.
Интеракција РНИДС-а са стручним јавностима, привредом и установама
културе донела је резултате и у погледу броја суоснивача Фондације, јер се
њихов број увећао за четвртину.
И на међународној сцени РНИДС је био изузетно активан, Фондација је
постала члан Центра за DNS операције, анализе и истраживања (DNS-OARC) и
Удружења националних регистара Азијско-пацифичког региона (APTLD).
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2018. ГОДИНА У БРОЈКАМА

DNS и сви сервиси
РНИДС-а функционисали су са

Сервиси
за регистрацију
функционисали су са

100% 100%
расположивости

расположивости

Укупан број
регистрованих назива
.RS домена је

103.323
Укупан број
регистрованих назива
.СРБ домена је:

44
овлашћена
регистра

2.536
143
суоснивача

ПОСЛОВИ РЕГИСТРА
И ТРЖИШТЕ ДОМЕНА

100%
РАСПОЛОЖИВОСТ
СЕРВИСA У 2018.

У 2018. години није било
прекида у раду система
РНИДС-а.

///

Систем за регистрацију и
доступност сервиса
НАЗИВ
сервиса

Трајање
прекида

Расположивост

DNS сервис

Без
прекида

100%

Сервиси
RSreg
апликације

Без
прекида

100%

Финансијски
сервиси
регистрације

Без
прекида

100%

Овлашћени регистри
У другом кварталу почела је примена строжих
правила тестирања техничке оспособљености ОР-ова
и безбедносних мера, пре него што се дозволи приступ
EPP сервису.
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Тестирање се састоји од два дела, анализа
архитектуре и безбедности дела система овлашћеног
регистра који служи за комуникацију са EPP сервисом
РНИДС-а, као и тестирање успешне имплементације
EPP клијента од стране новог овлашћеног регистра.

Сарадња са овлашћеним
регистрима РНИДС а
Програм суфинансирања оглашавања током
2018. године користили су „БеотелНет“, „Нинет“,
„Complus“, „Адриахост“ и „United Internet“, а „HostingBuy“ је потписао уговор о приступању Програму
суфинасирања.
Маркетиншким одељењима ОР-ова редовно су слате
месечне ранг листе ОР-ова, публикације CENTR-а ,
интерна обавештења и информације о РНИДС-овим
активностима.

У току 2018. године
организовано је више
догађаја за овлашћене
регистре:

На крају 2018. године
статус oвлашћених
регистра РНИДС-а има
44 компанијe. Током
године Skyneting, Skysign,
INET и mCloud прошли су
процес провере и посталe
овлашћени регистри
РНИДС-а. Kомпанија Sinet
престала je са радом.
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• Конференција ОР-ова у
мају, са темом примене
GDPR-a.
• Конференција ОР-ова
у септембру са темама
измена система за
регистрацију домена и
предстојећег увођења
IDN домена.
IDN називи домена
У другој половини 2018. реализоване су припремне
радње за увођење IDN назива домена, које су
укључиле израду плана пројекта, доношење
Правилника о почетку регистрације IDN домена,
потребне измене Система за регистрацију домена и
тестирање са ОР-овима. Регистрација .RS IDN домена
је омогућена 10. децембра 2018. године.

РАЗВОЈ И ПРИМЕНА
ПРАВИЛА ЗА
РЕГИСТРАЦИЈУ

нова
ПОЛИТИКА
У циљу усклађивања
релевантних политика
са Општом уредбом
о заштити података о
личности (GDPR), РНИДС
је извршио измене Општих
услова о регистрацији
назива националних
интернет домена и
донео нову Политику
приватности.

ПРИВАТНОСТИ
Припремљеност за
примену Уредбе GDPR
и Закона о заштити
података о личности
На панел дискусији „Припремљеност за примену
Уредбе GDPR и Закона о заштити података о
личности“, одржаној 25. октобра 2018. године у
Привредној комори Србије, учествовао је руководилац
Сектора за опште и правне послове РНИДС-а са темом
„GDPR као претња за WHOIS“.
Крајем 2018. године РНИДС је у Опште услове о
регистрацији назива националних интернет домена
унео измену која се односи на WHOIS сервис и која за
регистранте који су физичко лице предвиђа могућност
да на свој захтев омогуће видљивост имена и
презимена кроз овај сервис.

///
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СТАЊЕ ТРЖИШТА
ДОМЕНА

5%
РАСТ УКУПНОГ БРОЈА
НАЗИВА .RS И .СРБ ДОМЕНА
У 2018. ГОДИНИ

Број регистрованих назива
.RS домена на крају 2018.
године износи 103.323, a
.СРБ 2.536.

Број регистрованих назива .RS домена на крају
2018. године износи 103.323 и исказује раст од 5% у
односу на крај 2017. године, што нас сврстава у групу
европских регистара са већим релативним растом
броја регистрованих домена. Релативни раст броја
регистрованих назива домена је скоро константан у
протеклих 5 година.
Број регистрованих назива .СРБ домена на крају 2018.
године износи 2.536 и исказује пад од 3%. Приметан је
тренд смањења релативног пада броја регистрованих
назива домена у протеклих 5 година.

///

Релативна промена броја регистрованих домена
10.00%
5.00%
0.00%

2014

2015

2016

2017

2018

-5.00%
-10.00%
-15.00%
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.rs

.срб

СТАЊЕ ТРЖИШТА ДОМЕНА

Стопа задржавања
у 2018.
(број домена на крају периода)
– (нови у току периода)

.RS

.СРБ

86%

92%

.RS

.СРБ

.RS

.СРБ

број на почетку периода

Стопа креирања
у 2018.
Нови у току периода /
број на крају периода

Стопа брисања
у 2018.
Обрисани у току периода /
број на почетку периода

18%

14%

У графиконима су дате вредности кључних
показатеља доменских кретања за 2018. годину, у
складу са методологијом CENTR-а.
Посматрајући тренд, можемо закључити да је стопа
задржавања у оба доменска простора приближно
иста и по њој се налазимо у горњој половини CENTRове ранг листе. Стопе креирања и брисања у .RS
доменском простору су у паду у току претходних
година, са одржавањем међусобног односа.
У .СРБ доменском простору видан је значајан пад
стопе брисања. Ипак стопа брисања је већа од стопе
креирања, што резултује падом броја регистрованих
домена. Посебно забрињавајућа је ниска стопа раста у
.СРБ доменском простору од свега 6%.

6%

7%

Tоком 2018. године,
обрађено је 986 захтева за
промену регистранта.
Укупан број трансфера назива интернет домена
из надлежности једног овлашћеног регистра у
надлежност другог у 2018. години износио је 3.504.
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2018

Дан интернет домена Србије

Сајбер

6. и 7. март
Хотел
“Metropol Palace”,
Београд

ОРГАНИЗАТОР:

Регистар националног
интернет домена Србије

10
година

8

Дигитално

Девета годишња
конференција о развоју
Интернета у свету и на
.RS и .СРБ доменским
просторима Србије.

ДИДС ПОДРЖАЛИ:

Регионални
TLD форум

Онлајн

Пријављивање посетилаца за
ДИДС почиње у другој половини
фебруара, преко сајта на
адресама dids.rs и дидс.срб.
Котизација се не плаћа, а
пријава је обавезна због
ограниченог броја места.

ПРИСУСТВО РНИДС-А
У ЈАВНОСТИ

ДИДС

Девета годишња
конференција о интернету
ДИДС 2018 одржана је 6.
марта, у Хотелу “Metropol
Palace” у Београду. Међу
450 посетилаца Дана
интернет домена Србије,
било је 16 учесника из
земље и света и преко 30
новинара.

///

2018
+ РЕГИОНАЛНИ
TLD ФОРУМ
RTLDF 2018

ДИДС 2018 - Чувари
интернет идентитета
„Дан интернет домена Србије“ је одржан под
слоганом „Чувари интернет идентитета“ и бавио се
актуелним темама из дигиталне сфере, као што су
заштита података о личности у светлу GDPR-а, улога
дигитализације у очувању наслеђа и значај онлајн
присуства за пословање.
Међу посетиоцима првог дана Конференције
четвртину су чинили власници и директори фирми, као
и особе на менаџерским функцијама, а забележен је
и већи број консултаната. Највише посетилаца дошло
је из света ИКТ-а, маркетинга, области права, уз увек
бројне студенте и професоре факултета.
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даљи развитак друштва. Процес дигитализације науке
малим земљама доноси велику корист, јер смањује
потребу за великим улагањима у опрему, па је тако
технологија служи демократизацији науке.
Током трећег тематског блока “Онлајн пословање“
предсатвљени су резултати истраживања“Индекс
дигиталне виталности микро, малих и средњих
предузећа у Србији 2017“.
На Конференцији је обележен и 10. рођендан .RS
домена.

ДИДС 2017 у бројкама

16
450
32
27

учесника из земље и света

Први блок ДИДС-а под називом „Сајбер личност“
био је посвећен Општој уредби о заштити података о
личности (GDPR), уредби ЕУ која утиче и на пословање
појединих пословних субјеката у Србији. GDPR и други
аспекти приватности на интернету били су повод за
дискусију панелиста првог блока.
„ЕУ није могла да обавеже само своје компаније на
поштовање ових правила јер би изгубиле конкурентност
на тржишту. Зато ће све светске фирме које послују
на европском тржишту морати да поштују GDPR. А
пошто је цео свет повезан, утицај Уредбе ће ускоро бити
глобалан“, констатовано је током првог тематског блока.
Неопходно је да лични подаци уживају заштиту,
но културни и научни садржаји, који имају велики
друштвени значај и представљају баштину једног
друштва, требало би да буду доступнији широј
популацији, закључак је другог тематског блока
“Дигитално наслеђе“ ДИДС-а. Дигитализација научне
и културне грађе је не само спасавање баштине од
зуба времена, већ даривање знања које је основ за

10

посетилаца

новинара

медија

12
2000

Директан пренос на

пратило преко

28
244

интернет локација

гледалаца

медијских покровитеља
(штампа, радио, ТВ, веб)

Више од

медијских објава

ПРИСУСТВО РНИДС-А У ЈАВНОСТИ

Регионални TLD форум
2018
Четврти сусрет са колегама из регионалних регистара
домена највишег нивоа, овај пут под називом
Регионални TLD форум, одржан је 7. марта, као
пратећи програм Конференције ДИДС 2018. Скупу
је присуствовало око 25 учесника, представника
регистара националних интернет домена из свих
држава бивше Југославије.

Обележавање 10 година
слободне регистрације .RS
домена
Јубиларна 10. годишњица почетка слободне
регистрације .RS домена, обележена је 10. септембра.
Значајан датум за РНИДС обележен је у неформалној
атмосфери и друштву партнера, сарадника, медијских
пријатеља, актуалних и бивших чланова УО и
Конференције суоснивача Фондације.

На клик до купца
У другој половини 2018. године одржане су три едукације
„На клик до купца“, у Крушевцу, Јагодини и Шапцу.

Едукације су биле
намењене првенствено
микро и малим
предузећима и
предузетницима, који желе
да унапреде присуство
своје фирме на интернету.

на
клик

ДО КУПЦА!
Регистар националног
интернет домена Србије
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Током едукација било је речи о правилном
пословном присуству предузећа на интернету,
друштвеним мрежама, оптимизацији за
претраживаче и оглашавању на интернету, онлајн
трговини из правне перспективе, дигиталној
трансформацији предузећа итд.
Едукација у Крушевцу одржана је 20. септембра.
Догађај је организован у сарадњи са локалним
партнером, Удружењем грађана “Tag-Web” из Крушевца.
Догађај у Јагодини одржан је 3. октобра у сарадњи са
локалним партнером, компанијом SmileSoft из Јагодине.
“На клик до Купца“ у Шапцу одржан је 24. октобра у
сарадњи са локалним партнером, агенцијом „Като
маркетинг и консалтинг“ из Шапца.

Интелектуална својина и
интернет
Конференција „Интелектуална својина и Интернет“,
организована је по четврти пут у сарадњи са Правним
факултетом Универзитета у Београдуз 11. јуна.
Актуелне теме из области ауторског права, назива
интернет домена, онлајн садржаја и нових технологија
биле су у фокусу излагања учесника. Као и на
претходним конференцијама, представљени су радови
из зборника чије је издавање помогао РНИДС.

Интернет домен, жиг и
алтернативно решавање
спорова
Скуп је одржан 9. октобра у Новом Саду у сарадњи са
ПКС - Регионалном привредном комором Јужнобачког
управног округа.
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Обележавање месеца
сајбер безбедности
Панел дискусија под називом ,,Како до безбеднијег
Интернета?“ одржана је 31. октобра у Музеју науке и
технике у Београду, у оквиру обележавања месеца
сајбер безбедности.

Четврта RSNOG
конференција
Четврта RSNOG конференција одржана је 22. новембра
у Београду, уз подршку РНИДС-а, SOX-а, RIPE NCC-а
и компаније CISCO. Ове године је забележена посета
рекордног броја домаћих и страних стручњака који се
баве информационим технологијама, умрежавањем и
интернет безбедношћу.

ПРИСУСТВО РНИДС-А У ЈАВНОСТИ

General Data Protection
Regulation
У оквиру редовне серије панела на тему нових
технологија, иновација, права и обавеза у IT-у,
Научно-технолошки парк је организовао 3. априла
2018. године панел дискусију на тему права и
обавеза IT индустрије поводом заштите података
корисника односно General Data Protection Regulation, на којој је учествовао и руководилац Сектора
ИКТ сервиса у РНИДС-у.

Е-трговина
Осамнаеста по реду Конференција “Е-трговина”,
одржана је на Палићу од 26. до 27. априла 2018.
године. РНИДС је подржао реализацију манифестације,
а руководилац Сектора маркетинга и комуникација
у РНИДС-у одржао је предавање о значају адресе
е-поште у пословној комуникацији, колико је и зашто
битно да та адреса буде на властитом домену и зашто
тај домен треба да буде национални домен.

Активности у борби
против кривотворења
у Републици Србији тренутни статус,
изазови и будуће
активности

Обележавање почетног
периода регистрације
IDN назива у оквиру .RS
домена
Србија је од понедељка, 10. децембра, стала раме уз
раме са бројним земљама света када је тачно у 12
часова почела регистрација назива .RS домена на
писмима 16 језика који се користе у нашој земљи. При
регистрацији назива домена сада је могуће користити
67 латиничких слова, а „ошишана латиница“ више није
ствар нужде, већ искључиво избора.
Тим поводом је у Библиотеци града Београда
организован скуп на коме су посетиоци могли да
чују детаље о предностима коришћења националних
писама у називима домена, од представника
Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу, ICANN-a и РНИДС-a.

Од 2018. године, назив
.RS домена је могуће
регистровати на
латиничким писмима 16
језика који су у употреби у
Србији.

Руководилац Сектора за опште и правне послове
у РНИДС-у је учествовао и на округлом столу у
организацији локалног огранка организације за
заштиту интелектуалне својине, International Trademark Association (INTA), на тему “Активности у борби
против кривотворења у Републици Србији - тренутни
статус, изазови и будуће активности”, 22. новембра, у
Привредној комори Србије.

4. Форум напредних
технологија
Четврти по реду Форум напредних технологија
одржан је у новембру у Нишу, а у оквиру панела „Нове
технологије у функцији Интернета“, учествовао је и
руководилац Сектора маркетинга и комуникација у
РНИДС-у са темом „Правилно пословно присуство на
Интернету“.
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ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

У петак, 13. априла
2018. регистрован је
стохиљадити назив
.RS домена.

///

100.000
регистрованих
.rs домена

100.000 .RS домена
Назив домена регистровала је млада српоскоиталијанска фирма UTS Balkan Tools, алати за
професионалце и хобисте. Прича о регистранту
100.000-ог националног домена посредовањем
РНИДС-а промовисана је не само путем дигиталних
канала комуникације Фондације, већ је нашла свој пут
и у медије.
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10
година

И бројимо даље... :)
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РНИДС
У МЕДИЈИМА

918
И током 2018. године
настављен је активан
однос медија са РНИДСом кроз редовно
извештавање о скуповима
и активностима Фондације.

///

медијских
објава

О АКТИВНОСТИМА
РНИДС-А ТОКОМ 2018.

И у 2018. години је настављена пракса континуираног
објављивања корисног садржаја у различитим
медијима. У ту сврху су организована бројна
гостовања и интервјуи, а на основу анализе објава које
је обухватио електронски клипинг највише наступа су
имали, као и до сада, активни чланови РНИДС-а.
Кроз објављене ауторске текстове заступљене
су различите теме, а неки од наслова су: „DNS и
безбедносни изазови“, „Замена DNSSEC кључева за
root зону“, „Пре хостинга дође домен“, „Ваше парче
интернета“, „Нова слова у називима домена“, „IDN
називи домена у оквиру .rs и .срб домена“, „Предност
домаћег терена и домаћег домена“, „Домени су онлајн
некретнине“.
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Током 2018. РНИДС се појавио у 175 различитих
медија – 29 штампаних, 20 телевизијских и радио
станица и 126 интернет портала.

Најзаступљеније теме у 2018.
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У штампаним медијима
забележено је укупно 119
објава, у телевизијским
и радијским емисијама
101 прилог, а на интернет
порталима укупно
698 објава.
Укупан број објава у 2018.
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САРАДЊА СA
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
ИНСТИТУЦИЈАМА

У 2018. РНИДС је постао
члан међународних
организација DNS-OARC и
APTLD.

///

у земљи,
региону,
Европи и
свету
Сарадња с домаћим
организацијама и
институцијама
У току године одржавана је редовна оперативна
комуникација са бројним домаћим институцијама
и организацијама: Министарством за трговину,
туризам и телекомуникације, Канцеларијом за ИТ и
еУправу, Рател-ом, МУП-ом, Повереником за заштиту
података о личности и информације од јавног значаја,
Адвокатском комором, Привредном комором Србије,
Правним факултетом Универзитета у Београду,
Електротехничким факултетом Универзитета у
Београду, ТФ-ом, УЕПС-ом, ДСОЈ-ем и другим.
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Почетком године
спроведен је упис РНИДС-а
у регистар посебних
ЦЕРТ-ова. Претходно су
обављене консултације
са запосленима у
Националном ЦЕРТ-у
при РАТЕЛ-у поводом
процедура и услова за упис
посебног ЦЕРТ-а.
Редовни трогодишњи извештаји анализе
организационе структуре и ИКТ система РНИДС-а,
а према Споразуму о сарадњи с тадашњим
Министарством за телекомуникације и информационо
друштво, предати су надлежном Министарству
трговине, туризма и телекомуникација.

Сарадња с међународним
организацијама и
институцијама
Током године РНИДС се учланио у међународне
организације: DNS-OARC и APTLD, а према одлукама
Конференције суоснивача одржане 19. маја 2018. године.
Запослени у Канцеларији РНИДС-а учествовали су у
активностима ICANN-а, CENTR-е, RIPE-a, DNS-OARC-a и
APTLD-a. Посебно треба истаћи учешће запослених у
канцеларији у радним групама ICANN-а, и то:
• Саветница за стратегију и развој учествовала је у
раду више ICANN-ових радних група: Latin Generation panel (у којој је председавајућа), Study Group
on Technical Use of RZ-LGR, ccNSO Guideline Review
Committee (“GRC”), ccNSO Review Working Party, Policy
Development Process (PDP) Retirement Working Group
и Work Track 5: Geographic Names at the Top-Level.
• Руководилац Сектора општих и правних послова је,
у својству члана, учествовао у раду радни група ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”) и Competition,
Consumer Trust and Consumer Choice Review Team-а.
• Руководилац Сектора за ИКТ учествовао је у раду
SSR2 тима за проверу безбедности, отпорности
и стабилности ICANN-ових система, правила и
процедура који се односе на јединствене интернет
идентификаторе.
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ФИНАНСИЈЕ
///

Остварен је значајан раст пословне и нето
добити, насталих као последица континуираног
раста пословних прихода од 6,9%, уз незнатни
раст пословних расхода (укупно укључујући и
амортизацију). Све то је остварено уз EBITDA маржу
од 21,3%.

Најзначајнија промена
од почетка године, јесте
унапређење ликвидности
посматрано кроз призму
нето обртног фонда,
односно померање са
изразито негативног (због
значајних улагања у сталну
имовину током 2016. и
на крају те године) на
позитиван, на крају 2018.
године.

+6,9%
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