
rnids.rs  |  рнидс.срб

domen.rs  |  домен.срб

Организовање скупова 

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 
“ЋИРИЛИЦА 3.0”
Поводом треће године постојања ћириличког националног интернет 
домена .СРБ, у Галерији “Озон” је 27. јануара организована панел 
дискусија “Ћирилица 3.0”, коју је водио Зоран Стефановић, 
издавач, продуцент и међународни културни активиста.

Учесници панела били су домаћи и регионални стручњаци из 
различитих области, а разговарали су о друштвено-технолошком 
феномену ћирилице на Интернету, да ли ово писмо може да опстане 
на глобалној мрежи и под којим условима, које су предности и 
проблеми са .СРБ доменом, као и о досадашњим резултатима 
РНИДС-а на промоцији .СРБ домена и ћирилице.

У панел дискусији су учествовали: Југослава Лулић - професорка 
Српског језика и књижевности, Александар Василић - руководилац 
пројекта “Албум сећања на наше претке из Првог светског рата”, 
Урош Недељковић - интернет радник, правник и блогер, мр 
Ненад Крајновић са Електротехничког факултета у Београду 
и Сашо Димитријоски, директор МАРнета. Панел дискусији је 
присуствовало око 45 посетилаца, од чега је било 14 новинара.

Решавање спорова у вези са регистрацијом домена 

БРЕНД ДОБИО СПОР
Пред Комисијом за решавање спорова у вези назива националних 
интернет домена, 19. марта је донета одлука поводом назива 
домена vogue.rs.

Тужилац је била компанија „Les Publications Conde Nast“ из 
Француске, која је добила спор и право на даље коришћење назива 
домена, као власник регистрованих жигова који садрже истоимену 
реч, у 144 земље света.

Управљање Интернетом

ДИРЕКТОР РНИДС-А 
ИЗАБРАН У УПРАВНИ 
ОДБОР CENTR-А
На 53. Генералној скупштини Удружења европских регистара 
националних интернет домена (CENTR), одржаној 19. марта у 
Копенхагену, поред Ђованија Сепије, новог председника Управног 
одбора ове организације, за нове чланове су изабрани Елизабет 
Екстранд (.SE) и Данко Јевтовић, директор РНИДС-а. 

Управни одбор CENTR-а (Board of Directors) има пет чланова, два 
нова члана су изабрана тајним гласањем, док је нови председник 
УО Ђовани Сепија већ био члан од 2012. и као једини кандидат 
изабран је једногласно. Као национални регистар .RS и .СРБ 
интернет домена, РНИДС је члан CENTR-а од 2008. и редовно 
учествује у раду његових стручних тела. 

Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима

СУФИНАНСИРАЊЕ 
ОГЛАШАВАЊА ОР-ОВА
Програм суфинансирања активности оглашавања овлашћених 
регистара се, за разлику од једнократне акције спроведене крајем 
2014, сада планира као трајна активност. Промотивне активности биће 
суфинансиране из маркетиншких фондова сваког од ОР-ова, насталих 
акумулацијом процента накнаде коју ОР плаћа РНИДС-у током године.

Сваки ОР има могућност да, ако испуњава Услове суфинансирања, 
учествује у Програму, о чему се закључује посебан уговор. По овом 
Програму, ОР-ови неће имати одређене рокове за реализацију 
промотивних активности, тако да ће моћи да их планирају унапред и у 
складу са сопственим продајним циклусима.

24
АПРИЛ 2015.
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Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
јануар-март 2015.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јануар-март 2015.

Регионална сарадња 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 
РНИДС-А И CARNET-А
Представници Хрватске академске и истраживачке мреже (CARNet), хрватског националног 
интернет регистра, су 3. фебруара били гости РНИДС-а. Том приликом је у Београду закључен 
Споразум о сарадњи који обухвата размену искустава и најбоље праксе у свим областима 
рада националних регистара, а посебно у области унапређења техничке инфраструктуре, 
сигурности, софтвера и правних аката везаних за регистрацију домена. 

Споразум су у име националних интернет регистара Србије и Хрватске потписали Данко 
Јевтовић, директор РНИДС-а, и Звонимир Станић, директор CARNet-а. Оба регистра су чланови 
ccNSO при ICANN-у и асоцијације европских националних интернет регистара CENTR.

РНИДС управља Централним регистром националног .RS домена од 2007. године, а 
Централним регистром .СРБ домена од 2011. CARNet је национални .HR домен добио на 
управљање још 1993. 

Ово је трећи по реду споразум који је РНИДС потписао са националним регистрима интернет 
домена из региона, након споразума са црногорским доМЕном и македонским МАРнет-ом. 

ПРОНАЂИТЕ 
НАС...

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

Дом домаћих домена
domen.rs
домен.срб

Дан интернет домена Србије
dids.rs
дидс.срб

Програм подршке 
пројектима популаризације 
Интернета (4ПИ)
4pi.rs
4пи.срб

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
flickr.com/rnids
slideshare.net/rnids
youtube.com/rnidsonline

Овлашћени регистри
rnids.rs/registri

Whois упит
rnids.rs/whois

Приступање РНИДС-у
rnids.rs/pristupanje

Публикације
rnids.rs/publikacije
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Едукација стручне и шире јавности

ИНТЕРНЕТ ИЗАЗОВИ 
ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ 
СТРУЧЊАКЕ
Први регионални Форум комуникационих лидера “Изазов 2015” 
одржан је 25. и 26. фебруара, у Хотелу “Radisson Blu Old Mill”, у 
Београду. Присуствовало је више од 150 стручњака из Србије и 
региона, из 42 агенције и 38 компанија, у организацији портала 
“Маркетинг мрежа”. У оквиру своје развојне функције, РНИДС је 
помогао организацију овог интерактивног догађаја намењеног 
професионалцима из области маркетинга, односа с јавношћу и 
дигиталних комуникација.

Првог дана Форума о стању на тржишту маркетиншких 
комуникација земаља у региону говорили су представници агенција 
из Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, БиХ и Македоније. Том 
приликом Предраг Милићевић је био учесник панел дискусије 
„Трендови, где смо а где желимо да будемо?“ у којој се разговарало 
о томе шта карактерише трендове у интегрисаним комуникацијама 
код нас, шта домаће агенције нуде клијентима, а колико су они 
спремни да прихвате изазове. 

Другог дана РНИДС је био домаћин радионице „Брендирање на 
Интернету – чему то служи (и зашто се не примењује)?“ коју су 
модерирали Предраг Милићевић и Лазар Бошковић. Представници 
агенција Blumen Group, Via Media, Ovation BBDO, Vega IT, Popular 
Bruketa & Žinić OM, Chapter 4, као и компанија Nestle и Vip Mobile 
учествовали су у радионици, на којој се дискутовало о адекватној 
употреби интернет домена при брендирању компанија и производа/
услуга, кад се који домен користи и зашто, и које су најчешће грешке.

Конференцијa суоснивача

ПРОБНА ЕЛЕКТРОНСКА 
СЕДНИЦА
Сагласно одлуци са седнице Конференције суоснивача из децембра, 
одржана је пробна електронска седница, како би се на основу тог 
искуства прилагодиле одредбе Пословника Конференције и почело 
активно коришћење система за електронско гласање. Председник 
Конференције суоснивача Војислав Родић заказао је пробну 
електронску седницу Конференције за период између 30. марта 
од 9.00 и 3. априла до 17.00. Гласање је протекло без техничких 
потешкоћа, а гласало је 26 овлашћених представника суоснивача.

Сарадња са високошколским установама 

САЈБЕР ПРЕТЊЕ 
ТРАЖЕ САЈБЕР ЗНАЊЕ
Након успеха предавања „Сајбер безбедност у Србији“ из новембра 
2014. на ЕТФ-у, у првом кварталу 2015. је настављена едукација 
студената и осталих заинтересованих за ову тему. Предавање су 
била под покровитељством РНИДС-а и бесплатна и отворена за све 
заинтересоване посетиоце.

Асоцијација студената Факултета безбедности је од 23. до 26. 
марта на Златибору организовала семинар „Безбедност за све“ у 
оквиру ког су Јован Шикања из компаније „Лимундо“ и Лука Герзић 
из „Gerzić & Associates“ одржали по два предавања о основама 
безбедности на Интернету. Око 500 студената безбедности 
са различитих универзитета из региона присуствовало је 
предавањима. 

У сарадњи са Удружењем студената информатике ФОНИС, 31. 
марта је организовано предавање „Сајбер безбедност - за свакога 
и свуда“, на Факултету организационих наука у Београду. Око 150 
студената и осталих заинтересованих имало је прилике да чује шта 
је све потребно да бисмо били безбедни на Интернету и које су то 
савремене онлајн претње.

О томе како постати „кунг-фу мајстор сајбер безбедности“, врстама 
сајбер напада и претњама којима су свакодневно изложени 
домаћи интернет портали, као и о адекватним мерама заштите, 
говорио је Бошко Радивојевић, директор компаније “Mainstream”. О 
безбедности националних интернет домена, енкрипцији и најновијим 
трендовима у овој области говорио је Лука Герзић. Јован Шикања 
је причао о утицају људског фактора на сајбер безбедност, али и 
о значају едукације запослених у компанији у вези са ризицима 
којима су изложени током својих радних активности. 

Подршка српској интернет заједници

АКТИВНОСТИ RSNOG 
ЗАЈЕДНИЦЕ
У оквиру Конференције ДИДС 2015, 10. марта је одржано и 
неформално окупљање RSNOG заједнице, на коме је било речи о 
организацији прве RSNOG конференције током 2015, успостављању 
SIRT-a у склопу РНИДС-а и изради сајта rsnog.rs. Крајем фебруара, 
РНИДС је подржао јавни конкурс за лого RSNOG заједнице на 
сајту GreenDesign.rs, на који је стигло 350 предлога. Изабран је рад 
дизајнера Милана Савића из Београда, који ће бити примењен на 
веб сајту rsnog.rs, чија је израда планирана за други квартал.
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Регистар националног
интернет домена Србије

46th CENTR Legal & Regulatory
У Берлину је 25. фебруара одржана и CENTR-ова радионица за 
правна и регулаторна питања, где је Слободан Марковић представио 
основне активности РНИДС-а у овој области током последња 
два квартала, као и оквирне планове до краја године. Поменуте су 
активности које се спроводе са Повереником за заштиту података о 
личности, израда регистра докумената у склопу новог сајта РНИДС-а, 
спровођење трогодишње анализе организационог модела и система 
информационе безбедности према споразуму са министарством, као 
и планови за консолидовање правила о раду овлашћених регистара 
и успостављање система за проверу поштовања уговорних обавеза 
ОР-ова. Као и на другим сличним радионицама CENTR-а, и на овој се 
могло чути доста корисних искустава других националних регистара 
у областима као што су програми финансирања пројеката од значаја 
за локалну интернет заједницу, увођење нових услуга регистара и 
примена нових правила ЕУ о ПДВ-у.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/legal46

Domain Pulse 2015
Од 26. до 27. фебруара у Берлину је одржан скуп Domain Pulse 2015, 
који организују регистри са немачког говорног подручја, а испред 
РНИДС-а је учествовао Александар Поповић. Централне теме су 
биле достигнућа у оквиру програма нових gTLD-јева (општа искуства, 
искуства регистара и овлашћених регистара), кључни алати дигиталне 
медијске комуникације, SEO оптимизација, борба између државне 
регулације и слободног наступа у области доменског тржишта, 
безбедност мрежа, хакерски напади, правна регулатива и сл).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.domainpulse.de

53rd CENTR GA
Од 18. до 19. марта у Копенхагену је одржана редовна 53. Генерална 
скупштина CENTR-а, чији је домаћин био дански регистар DIFO .DK 
Hostmaster, а делегацију РНИДС-а су чинили Војислав Родић и Данко 
Јевтовић. Изабрана су два нова члана Управног одбора CENTR-а, од 
којих је један и  Данко Јевтовић (.RS).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/ga53

16th CENTR Marketing
Од 26. до 27. марта у Барију на 16. CENTR-овој маркетиншкој 
радионици присуствовало је 34 представника 22 национална регистра, 
представници фирми „Pegaso-REG“ и „ComSystems“ у својству 
екстерних предавача, а у име РНИДС-а учествовао је Предраг 
Милићевић. У фокусу радионице биле су тржишне анализе разлога за 
успорен раст броја домена, али и повећан број обнова, прикази нових 
веб сајтова регистара и CENTR-а, појединачне маркетиншке кампање 
регистара и, на крају, нека од питања будуће сарадње регистара са 
CENTR-ом, презентација следећег Jamboree-а, као и CENTR-овог 
комуникационог плана и статистичке анализе европског доменског 
тржишта. На скупу је приказан кратак видео прилог о Конференцији 
ДИДС 2015.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/market16

Међународна сарадња

ГЛОБАЛНИ И 
ЕВРОПСКИ СКУПОВИ

ICANN 52
Од 8. до 12. фебруара у Сингапуру је одржан 52. састанак ICANN-а, а 
главна тема био је процес преласка надзора IANA функције са Владе 
САД/NTIA на „глобалну интернет заједницу” . Овај процес састоји се 
из два главна сегмента: осмишљавање транзиције IANA функције 
и унапређивања одговорности ICANN-а. У оквиру првог сегмента, 
будућност IANA функције сагледава се са аспекта три основне 
делатности IANA: управљања доменима (root зоном), бројевима 
и параметрима протокола. Чланови делегације РНИДС-а Душан 
Стојичевић, Александар Павловић и Слободан Марковић активно 
су учествовали на састанцима групације ccNSO, у оквиру Universal 
Acceptance Steering Group, као и на састанку ICANN SEE заједнице. 
Душан Стојичевић је посебно промовисао ДИДС 2015 и презентовао 
напредак ћириличког root-zone label generation панела, док је Слободан 
Марковић имао састанак са Ником Томазом, потпредседником 
ICANN-а за организацију састанака, поводом нових формата за 
састанке ICANN-a и могућности да се један од предстојећих одржи у 
Србији.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://singapore52.icann.org

34th CENTR Admin
У Берлину је 25. фебруара одржан Административни састанак 
CENTR-а, а испред РНИДС-а су присуствовали Владимир Алексић 
и Стефан Ковач. Овом приликом презентоване су најновије вести о 
комплетираним пројектима и даљим развојним тенденцијама везаним 
за .RS и .СРБ доменске просторе, уз похвале представника појединих 
националних регистара везане за достигнућа у области развоја 
процедура и избора пројеката на чијој имплементацији Фондација 
тренутно ради. Током састанка Стефан Ковач је изабран, великом 
већином гласова, за потпредседника Административне радне групе 
европских националних регистара у оквиру CENTR-а.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/admin34


