
БРОЈ 15
ЈУЛ 2013.

Редовно заседање
Конференције

Статутарна комисија 

Редовно заседање Конференције суоснивача одржано је 25. 
маја, у Хотелу "Москва", у Београду. Седници су присуствовала 
33 овлашћена представника суоснивача са правом гласа.

Дневни ред седнице обухватао је следећа питања:
1. Информација о Финансијском извештају за 2012. и за I 
квартал 2013.
2. Усвајање Мандатног извештаја о раду Управног одбора 
за период октобар 2011 - фебруар 2013. и Информација о 
раду Управног одбора за I квартал 2013.  
3. Усвајање аката Етички кодекс, Правилник о политици и 
поступку спречавања сукоба интереса и Правилник о 
интерним каналима комуникације
4. Избор чланова Статутарне комисије

Након расправе и конслултација одлучено је да се усвајање 
докумената из тачке 3 одложи за наредну седницу.

На седници Конференције суоснивача РНИДС-а, 25. маја, за 
чланове Статутарне комисије изабрани су Жарко Птичек, 
Милена Игњатовић и Саша Левнајић. На Конститутивној 
седници Статутарне комисије, Милена Игњатовић је изабрана за 
председника овог новог сталног тела РНИДС-а.

Статутарну комисију чине угледни правници који поседују пет 
година радног искуства у области компанијског права или 
корпоративног управљања или права недобитних или 
невладиних организација.

Надлежности Статутарне комисије су тумачење Статута и 
других општих аката РНИДС-а, као и правно мишљење о 
нацртима и предлозима измена и допуна Статута и општих 
аката. Комисија, такође, доноси препоруке о поштовању 
Етичког кодекса, решавању корпоративних сукоба и по 
пријавама о евентуалном сукобу интереса, као и препоруке у 
случају сукоба надлежности и обезбеђивању јавности рада.

Именован нови
директор РНИДС-а

Управни одбор РНИДС-а је 15. 
јула, након спроведеног 
јавног конкурса, именовао 
Данка Јевтовића за новог 
директора Регистра 
националног интернет домена 
Србије. Мандат директора 
РНИДС-а је четири године, а 
делокруг рада обухвата 
одлучивање о текућој 
пословној политици и 
руковођење радом 
Канцеларије РНИДС-а.

Данко Јевтовић је домаћој ИКТ јавности познат као партнер у 
компанији "Југодата" - једном од првих домаћих брендова 
рачунара, и компанији "СезамПро" - једном од првих 
националних интернет провајдера. На Факултету 
организационих наука у Београду стекао је звање инжењера, а 
потом је у словеначкој школи IEDC, Блед, стекао звање 
Executive MBA. Говори енглески језик и има положен испит за 
интерног аудитора ISO9001-2008.

Један је од покретача реформе националног интернет домена 
2001. године и активни учесник у креирању оснивачких 
докумената РНИДС-а и правилника за регистрацију .RS домена 
2005. Био је и међу 17 оснивача РНИДС-а 2006. године, као и 
члан Управног одбора РНИДС-а у два мандата.

Као прве значајне задатке на почетку свог мандата, Јевтовић је 
истакао унапређење система регистрације националних домена, 
боље услове рада за овлашћење регистре, увођење IPv6 и 
DNSSEC, подизање ефективности рада Канцеларије РНИДС-а, 
повећање транспарентности рада и израду стратешког плана у 
тражењу одговора на нове изазове у интернационалном 
систему интернет домена.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ Линкуј као што говориш!

Интерни ревизор
После поновљеног јавног пoзива за именовање интерног 
ревизора РНИДС-а, Управни одбор је 24. јуна донео одлуку о 
избору ревизорске куће "Moore Stephens - рeвизиja и 
рaчунoвoдствo", из Београда. Битни критеријуми за избор били 
су квaлификoвaнoст члaнoвa тимa, рoкoви извршeњa, дoдaтнe 
кoнсултaнтскe услугe и нaкнaдa.

Задатак интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору 
РНИДС-а независно  и објективно мишљење о степену у коме 
управљање ризицима, контрола и управљање подржавају 
постизање установљених циљева Фондације.



Статистика домена

Седми рођендан најмлађег
европског регистра
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Absolut OK (Београд) - www.absolutok.rs
AVcom (Београд) - www.avcom.rs
Актон (Београд) - www.akton.rs
Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs
БГ светионик (Београд) - www.bgsvetionik.rs
Beocity (Београд) - www.beocity.rs
БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs
BeoTelNet-ISP (Београд) - www.beotel.rs
БеоТелНет-Carrier (Београд) - www.beotel.rs
Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs
Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs
Dream Technologies Group (Београд) - 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
SBB (Београд) - www.sbbsolutions.rs
Синет (Београд) - www.sinet.rs
StanCo (Петровац) - www.istanco.rs
Тарго телеком (Београд) - www.targotelekom.rs
Телеком Србија (Београд) - www.open.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
Hosting90 Systems (Београд) - www.hosting90.rs
Yellow Pages (Београд) - www.yellowpages.rs

Овлашћени регистри .RS и
.СРБ домена широм Србије:

Број регистрованих назива .RS домена, јан-јун 2013.

Број .СРБ домена, јан-јун 2013.регистрованих назива 

Однос броја
назива .RS
домена по
доменским
просторима,
30. јун 2013.

РНИДС je 8. јула обележио седам година рада, као најмлађи европски национални 
интернет регистар. Сви остали европски регистри, осим црногорског, основани су 
деведесетих година прошлог века.

Оснивачка скупштина РНИДС-а одржана је 8. јула 2006. у Београду, уз учешће 34 
представника фирми, организација и установа из области телекомуникација, 
државне управе, високог образовања и невладиног сектора.

Регистар националног интернет домена 
Србије (скраћено: РНИДС) је стручна, 
невладина и недобитна 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 60 суоснивача и 38 
овлашћених регистара, а тренутно је 
регистровано oко 80.000 назива .RS 
домена, као и око 5.500 назива .СРБ 
домена, у укупно 14 доменских простора.

РНИДС
укратко

Линкуј као што говориш!РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ
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На Конкурс за 16. доделу Годишње награде Друштва Србије 
за односе с јавношћу "ПРиЗнање 2013." РНИДС је пријавио два 
своја PR пројекта из претходне године и оба су се нашла у 
ужем избору од три финалиста у својим категоријама. 
Традиционални свечани ПРијем поводом доделе "ПРиЗнања 
2013." најбољима у PR струци у Србији одржан је 6. јуна.

Пројекат "Кампања за популаризацију .СРБ домена" био је 
међу финалистима у категорији "PR комуникација у 
интегрисаним кампањама". Кампању РНИДС-а реализовали су: 
Предраг Милићевић као вођа пројекта, креативни директор 
Лазар Бошковић (АгитПРОП), арт директор Душан Војнов 
(Orange studio), копирајтери Младен Вујовић (Orange studio) и 
Лазар Бошковић, затим Драгана Пешић - Левић (Блинк) 
задужена за комуникацију са медијима и Милоје Секулић 
(Интернет агенција) задужен за online PR.

Пројекат "Теслина визија Интернета" нашао се међу 
финалистима у категорији "Комуникације у непрофитном 
сектору". Аутор и вођа пројекта "Теслина визија Интернета" је 
Лазар Бошковић, дизајнер Душан Војнов (Orange studio), 
Драгана Пешић - Левић (Блинк) била је задужена за 
комуникацију са медијима, а комплетну продукциону и 
креативну подршку пружио је Небојша Бабић учешћем своје 
агенције "Orange studio" и Галерије "Озон". Подршку пројекту је 
пружио и Музеј Николе Тесле.

КОРИСНА АДРЕСА: www.pr.org.rs/?page_id=5240

Линкуј као што говориш!РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

Пројекти РНИДС-а
међу финалистима
за ПРиЗнање 2013. 

Годишњи извештај
РНИДС-а за 2012.

Промет кривотворене
робе путем Интернета

РНИДС наставља добру праксу 
европских националних интернет 
регистара да издавањем редовне 
годишње публикације 
информише јавност о својим 
активностима. "РНИДС - Годишњи 
извештај 2012" је публикација на 
24 стране која обухвата преглед 
свега што је обележило 
протеклу годину у раду српског 
регистра интернет домена. 
Садржај публикације обухвата 
текстове о националним 
интернет доменима, овлашћеним 
регистрима, органима РНИДС-а и 
активностима свих сектора 
Канцеларије РНИДС-а.

Посебна пажња је посвећена статистикама везаним за 
регистрацију националних домена .RS и .СРБ, поређењима са 
националним регистрима у региону, као и статистикама о 
медијским објавама које су пратиле активности РНИДС-а. У 
Годишњем извештају су и подаци и илустрације о свим битним 
догађајима које је РНИДС организовао током 2012. године, као 
што су Дан интернет домена Србије, Конкурс за 4ПИ, пројекат 
"Теслина визија Интернета" и бројни промотивни догађаји 
поводом почетка рада .СРБ домена.

ПРЕУЗМИТЕ: www.rnids.rs/data/publikacije/RNIDS-
Godisnjizvestaj2012.pdf

У организацији Комитета за борбу против кривотворења (ACC - 
Anticounterfeiting Committee) Међународне асоцијације за 
заштиту жигова (INTA - International Trademark Association), 
29. априла, у Палати "Србија" у Београду, одржан је округли 
сто под називом "Проблем промета кривотворене робе путем 
Интернета у Републици Србији".

У име РНИДС-а, Дејан Ђукић је одржао презентацију о 
рaзлици измeђу сaдржaja пoстaвљeнoг нa интернет сajт и 
сaмoг нaзивa интернет дoмeнa, услoвимa зa брисaњe нaзивa 
дoмeнa и питaњa сврсисхoднoсти брисaњa нaзивa дoмeнa у 
случajeвимa кaдa сe сaдржajeм нa сajту крши нeкo прaвo 
интeлeктуaлнe свojинe. Од интернет провајдера, пред којима 
корисници назива домена најчешће искључиво и имају 
одговорност, очекује се активно учешће у праћењу и 
решавању оваквих појава.

Данас се највећи број промета кривотворене робе путем 
Интернета врши преко друштвених мрежа, као што је Facebook, 
где је врло тешко открити самог починиоца. Такође, cloud 
computing омогућава интернет продавцима да потпуно 
анонимно оглашавају продају, па је најчешће немогуће 
открити где се налази починилац, али и сервер са кога се 
шаљу подаци.

КОРИСНА АДРЕСА: www.inta.org



Међународне
активности

CENTR Jamboree 2013

Овогодишњи CENTR Jamboree, 
састанак свих радних група у 
оквиру CENTR, одржан је у 
Амстердаму, од 3. до 5. јуна, у 
организацији SIDN-a, холандског 
националног регистра. Скупу су 
присуствовали представници 24 
национална регистра и CENTR-а. 

28th CENTR Technical workshop
Јапански JPRS презентовао је припреме за критичне 
ситуације, врсте напада на TLD регистре и коришћење 
њихових ресурса за нападе на друге жртве. Норвешки Norid 
је представио концепт развоја новог система за праћење 
рада DNS система и DNS саобраћаја. У име РНИДС-а, Жарко 
Кецић је презентовао резултате тестирања функционалности 
и сигурности око 10.000 DNS сервера који опслужују српске 
националне домене.

29th CENTR Administrative workshop 
Први сет предавања односио се на планирање и комуникацију 
током одржавања система и прекида у раду, a представници 
холандског, канадског и немачког регистра су представили 
своје процедуре и искуства. Дискутовано је и о корисничкој 
подршци и координацији сектора у националним регистрима. 
РНИДС су представљали Дејан Ђукић и Стефан Ковач.

5th CENTR R&D workshop
Представник CWI говорио је о уређајима и апликацијама 
најновије генерације за приказивање мултимедијалних 
садржаја. Италијански регистар је представио занимљив 
концепт анализе DNS саобраћаја и логова и њихово 
груписање у кластере који омогућавају даљу резултата. 
Дискутовано је и о новим DNS стандардима и могућим 
проблемима примене. РНИДС је представљао Жарко Кецић.

11th CENTR Marketing workshop
На редовној маркетинг радионици, РНИДС је представљао 
Предраг Милићевић. Све више националних регистара 
посвећује пажњу истраживању задовољства својих 
овлашћених регистара и тешњој сарадњи са њима, путем 
стручних скупова и суфинансирање промотивних активности. 
Европски национални регистри, осим о броју регистрованих 
назива домена, воде рачуна и о садржају сајтова који су на 
њима, у смислу квалитета сајтова, али и количини malware-а. 
Скоро сви европски регистри бележе успорен раст броја 
назива домена и смањен проценат обнове. Централна тема 
била је кризна комуникација у случајевима напада на 
ресурсе регистара и начини комуникације са ОР-овима, 
корисницима и медијима.

4th CENTR Security workshop
Жарко Кецић је пренео искуства РНИДС-а у вези DDoS 
напада у фебруару и начин и кораке који су предузети у 

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: Архива РНИДС-а; 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

циљу спречавања озбиљнијих последица, а представио је и 
иницијативу CENTR-a за формирање базе података сигурносних 
инцидената. Представница британског Nomineta говорила је о 
сталним безбедносним претњама и активностима за њихово 
праћење и превовремено деловање. Ирски регистар је 
представио начин и ефекте упада у њихов систем и измене NS 
записа за најпосећеније .ie домене. Закључак је да национални 
регистри треба да имају могућност постављања минималних 
техничких и безбедносних услова овлашћеним регистрима.

41th CENTR Legal and Regulatory workshop 
Централна тема радионице била је заштита личних података 
регистраната физичких лица и њихово објављивање путем 
Whois сервиса. Дејан Ђукић је презентовао модел заштите 
личних података регистраната који примењује РНИДС. 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/jamboree2013

Домаћи скупови
Е-трговина 2013
На 13. међународној конференцији Е-трговина 2013, 
одржаној од 23. до 26. априла на Палићу, било је преко 300 
учесника и гостију. Као спонзор конференције, РНИДС је био 
визуелно присутан на промо материјалима, путем проспеката 
за посетиоце, а простор је био брендиран и са три roll-up-а. 
Извршни директор за развој пословања одржао је 
предавање на тему "Бренд из угла Гугла", што је привукло 
интересовање присутних, а највише питања је било везано за 
ћирилицу на Интернету.
ПОСЕТИТЕ: 

Digital Day 2013
У Дому омладине Београда, 14. маја одржан је форум Digital 
Day 2013, у организацији IAB Serbia, где је РНИДС такође био 
један од спонзора скупа. Форум је окупио предаваче из 
организација, медијских кућа и дигиталних агенција. Изнети 
су занимљиви подаци веб истраживања у Србији који руше 
перцепцију да Срби време на Интернету скоро искључиво 
проводе на Фејсбуку и у први план постављају важност 
сајтова, веб адреса и назива домена који су први "на мети" 
претраживача као што је Гугл.
ПОСЕТИТЕ: 

www.etrgovina.rs

www.iab.rs


