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ОКТОБАР 2019.

екстензији која додаје криптографски запис у зонским фајловима 
и на тај начин обезбеђује аутентичност и интегритет размењених 
података.

   ВИШЕ: Безбедност финансијских институција

Организација и суорганизација скупова

БЕЗБЕДНОСТ 
ИТ СИСТЕМА 
ФИНАНСИЈСКИХ 
ИНСТИТУЦИЈА

Безбедност и заштита пословања на интернету била је тема 
састанка одржаног 20. септембра у просторијама Привредне коморе 
Београда током ког је излагао Жарко Кецић, руководилац Сектора 
ИКТ услуга РНИДС-а, а ком су присуствовали представници 
предузећа која послују у финансијском сектору.

Финансијски сектор (банке, осигуравајућа друштва и др) је у 
посебно деликатном положају јер не рукује само личним подацима 
својих клијената, већ треба да гарантује и безбедност њихових 
дигиталних новчаних трансакција. Само у Великој Британији 
укупан финансијски губитак узрокован хакерским нападима je 15 
милијарди фунти на годишњем нивоу. Банкарски сектор, без обзира 
на улагање у безбедносну инфраструктуру, није поштеђен удела у 
оваквим губицима, о чему сведоче извештаји о прошлогодишњим 
нападима чија је жртва била и велика бразилска банка при чему су 
компромитовани подаци стотина хиљада клијената банке.

Кратка анализа безбедности веб локација банака које послују на 
територији Србије показала је да им је сигурност на адекватном 
нивоу, међутим јако мали број организација користи могућност 
закључавања назива домена.

Заштита назива домена од пресудне је важности за укупну 
безбедност ИКТ система предузећа. Регистрантима назива .СРБ 
и .RS домена су на располагању три врсте закључавања назива 
домена (safe mode, client side lock и registry lock), а да би регистрант 
активирао жељени вид заштите потребно је да се обрати  свом 
овлашћеном регистру. Током излагања Жарко Кецић је посебну 
пажњу посветио DNSSEC-у и појаснио да је реч о DNS безбедносној 
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ПРОВЕРА 
ИСПРАВНОСТИ 
КОНФИГУРАЦИЈЕ 
DNS-А НА 
ZONEMASTER.RS
Током претходног периода Сектор ИКТ услуга РНИДС-а 
имплементирао је и прилагодио алат намењен детаљној 
провери конфигурације DNS-a за наведени назив домена 
- zonemaster.rs. Провера коју Zonemaster врши почиње од 
највишег DNS нивоа, преко TLD-ја да би на крају проверио 
DNS сервере који садрже информације о унетом називу 
домена. Zonemaster извештава и о другим параметрима 
значајним за беспрекоран рад назива домена – проверава 
релевантне записе у одговарајућим зонама, проверава NS-
ове за дати назив домена, валидност DNSSEC потписа и сл.

https://www.rnids.rs/
http://рнидс.срб
https://www.domen.rs/
http://домен.срб
https://www.rnids.rs/новости/о-унапређењу-безбедности-ит-система-са-представницима-финансијских-институција
https://www.rnids.rs/сајбер-безбедност/три-врсте-заштите-домена
https://www.rnids.rs/сајбер-безбедност/три-врсте-заштите-домена
http://zonemaster.rs/
http://zonemaster.rs/


#РНИДСИНФО  |  44

Сарадња са овлашћеним регистрима

ТЕХНИЧКА И МАРКЕТИНШКА 
ПОДРШКА ОР-ОВИМА
Програм суфинансирања оглашавања користиле су током трећег квартала компаније 
Adriahost и Eutelnet.

Маркетиншким одељењима ОР-ова су редовно достављана различита обавештења 
– о ранг - листама ОР-ова, позиви на РНИДС-ове догађаје, едукације и конференције, 
извештаји и информације о реализованим активностима, као и информације о 
релевантним активностима CENTR-a.

Током 3. квартала анализирана је понуда овлашћених регистара у вези са регистрацијом 
назива .rs и .срб домена. Извештај и анализа представљени су Управном одбору и Радној 
групи ОР-ова.
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Развој тржишта домена 

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена 
јул-септембар 2019.

Број регистрованих назива .СРБ домена 
јул-септембар 2019.

ИНТЕРНЕТ
ПРИСУСТВО

Фондација “Регистар националног 
интернет домена Србије”
rnids.rs  |  рнидс.срб

Дом домаћих домена
domen.rs  |  домен.срб

Дан интернет домена Србије (ДИДС)
dids.rs  |  дидс.срб

RSNOG
rsnog.rs  |  рсног.срб

ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
youtube.com/rnidsonline
instagram.com/rnids

Овлашћени регистри
domen.rs/registri

Провера доступности домена
domen.rs/whois

Приступање РНИДС-у
rnids.rs/pristupanje

Публикације
rnids.rs/publikacije

Општи услови о регистрацији домена
rnids.rs/uslovi

Правилник за решавање спорова
rnids.rs/arbitraza
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Закон о заштити података о личности и недавно донети 
подзаконски акти важна су тема за фирме чији су сегменти 
пословања везани за доменску индустрију, с обзиром на то да 
сама регистрација назива домена имплицира и обраду података о 
личности.

Током радионице Невена Ружић је указала на основна начела 
Закона, појаснила шта подразумева терминологија која се користи, 
које су обавезе руковалаца подацима, али и појаснила детаље 
везане за именовање лица за заштиту података у предузећима. 
Објаснила је и којим се смерницама треба водити да би се уважио 
принцип транспарентности, тј. како да појединци на адекватан начин 
буду информисани о поступку прикупљања и обраде података о 
личности.

Током периода предвиђеног за дискусију постављана су питања 
и разјашњене одређене недоумице у вези са улогом руковалаца 
подацима. Поред тога, дискутовало се и о европској пракси на овом 
пољу и ефектима примена Опште уредбе о заштити података о 
личности (GDPR).

Рад Фондације

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ 
НОВИ ПРЕДСЕДНИК 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
СУОСНИВАЧА РНИДС-А
Владимир Алексић је изабран за председника Конференције 
суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена 
Србије“ током изборне седнице Конференције суоснивача која је 
одржана 14. септембра у хотелу Холидеј Ин у Београду. Седници су 
присуствовали овлашћени представници 121 суоснивача. Током 
претходне четири године, у два мандата, ту дужност је обављао 
Зоран Бухавац.

Владимир Алексић је  био члан Управног одбора РНИДС-а у три 
мандата у периоду од 2009. до 2011, од 2013. до 2016. и од 2016. до 
2019. године, као и члан више радних група РНИДС-а у периоду од 
2009. до 2019. године. Директор је предузећа CRI Domains DOO које 
је РНИДС-ов овлашћени регистар.

   ВИДЕО:  Септембарско заседање Конференцијe суоснивача

Организација и суорганизација скупова

РАДИОНИЦА ЗА 
ОВЛАШЋЕНЕ 
РЕГИСТРЕ О ЗАКОНУ О 
ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О 
ЛИЧНОСТИ
У сусрет почетку примене Законa о заштити података о личности 
(21. август 2019. године)  РНИДС је 30. јула у хотелу Фалкенштајнер 
организовао радионицу на тему усклађивања са новим Законом 
за колеге из овлашћених регистара РНИДС-а. Радионицу је 
одржала Невена Ружић, помоћница генералног секретара у 
канцеларији Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности.
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https://www.rnids.rs/организација/конференција-суоснивача
https://www.rnids.rs/организација/конференција-суоснивача
https://www.rnids.rs/управни-одбор/претходни-чланови-уо
https://www.youtube.com/watch?v=Bgvrj0Er1eE&t=1s


Регистар националног
интернет домена Србије
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Интерни информатор Фондације “Регистар националног интернет домена Србије”
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд  |  тел: (011) 7281-281
rnids.rs и рнидс.срб  |  domen.rs и домен.срб  |  e-пошта: kancelarija@rnids.rs
Уредник: Дијана Милутиновић, Дизајн: Миодраг Веселиновић

Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А 
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

COMPACT Project  - Budapest Sym-
posium: 11. 9. 2019, Будимпешта 
(Мађарска) 
Стручни скуп под називом „COMPACT Budapest Symposium on the 
liability of intermediaries“ одржан је током септембра на Правном 
факултету ЕЛТЕ Универзитета у Будимпешти са циљем да 
размотри питање одговорности интернет платформи и интернет 
посредника у погледу постављеног садржаја. Дејан Ђукић, 
руководилац Сектора општих и правних послова је, на позив 
организатора, говорио на овом скупу о пракси и процедурама 
РНИДС-а и других регистара у случајевима примедби везаних за 
садржај постављен на неком називу домена. 

48th CENTR Administrative workshop: 
од 19. до 20. 9. 2019, Осло (Норвешка) 
Радионици је присуствовала Бојана Живковић, координатор за 
регистрацију домена и аналитичар података у РНИДС-у. Поред 
бројних презентација и сесија, током радионице одржано је и 
гласање за новог потпредседника ове радне групе, на коме је 
поново изабран Mickaël Vigreux из француског регистра Afnic.

60th CENTR Legal & Regulatory work-
shop: од 24. до 25. 9. 2019, Сплит 
(Хрватска) 
На редовној правној радионици учествовао је руководилац Сектора 
општих и правних послова. Поред редовних тема, на радионици 
је било више речи о информационој безбедности, а на ту тему 
су одржали презентације представници израелског и немачког 
регистра.

   ВИШЕ: CENTR

APTLD76: од 5. до 6. септембара 
2019, Искандар Путери (Малезија) 
Састанак Удружења регистара националних домена највишег 
нивоа азијско-пацифичког региона (APTLD) одржан je у Малезији, 
Искандар Путери, а РНИДС је на скупу представљао Горан 
Миланковић, члан Управног одбора Фондације.

   ВИШЕ: APTLD 

TLDCON 2019: од 10. до 11. 
септембра, Вилњус (Литванија)
Руски регистар националних интернет домена организатор је 
годишње конференције посвећене регистрима највишег нивоа 
земаља Централне и Источне Европе. Овогодишња конференција 
одржана је у Литванији, а скупу је присуствовао Горан Миланковић, 
члан управног одбора РНИДС-а.

   ВИШЕ: TLDCON2019

.

Активности у ICANN заједници
Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова је, у 
својству члана, учествовао у раду ICANN-ове радне групе ccNSO 
Guideline Review Committee (“GRC”). 

Мирјана Тасић, 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.

Вести из света домена
CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) 
ове године обележава важан јубилеј – 20. годишњицу рада. Током 
квартала објављено је више чланака у циклусу објава посвећених 
јубилеју, а чије су теме улога регистара највишег нивоа у раду 
ICANN-a, истраживање тржишта домена и суверенитет и дигитални 
идентитет.
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https://centr.org/
https://www.aptld.org/meeting/201902/meeting_81.html
https://tldcon.ru/
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Latin+GP
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ACCCCNSO/ccNSO+Review+Working+Party
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://centr.org/library/3003-20th-anniversary-paper-cctlds-autonomous-but-cooperative-actors.html
https://centr.org/library/3003-20th-anniversary-paper-cctlds-autonomous-but-cooperative-actors.html
https://centr.org/library/library/educational-promotional-material/20th-anniversary-paper-from-measuring-the-market-to-understanding-it.html
https://centr.org/library/library/educational-promotional-material/20th-anniversary-paper-the-case-of-france-com-when-sovereignty-and-digital-identity-collide.html
https://centr.org/library/library/educational-promotional-material/20th-anniversary-paper-the-case-of-france-com-when-sovereignty-and-digital-identity-collide.html

