
rnids.rs  |  рнидс.срб

domen.rs  |  домен.срб

Организација међународних скупова 

РЕГИОНАЛНИ СКУП 
SEE4 - RIPE NCC 
SEE 4 - RIPE NCC, четврти регионални састанак интернет стручњака 
за југоисточну Европу, одржан је 21. и 22. априла у Београду, у 
организацији РНИДС-а и Serbian Open eXchange (SОX). 

Кључне теме биле су управљање Интернетом и регулаторне 
праксе, технологије за дата центре, функционисање мрежних и 
DNS система, као и успостављање регионалних тачака за Internet 
Exchange и примена IPv6 протокола. Међу 235 учесника на SEE 4 су 
били присутни и представници Интернет друштва (ISOC), Агенције 
ЕУ за безбедност мрежа и података (ENISA), Euro-IX и националних 
Internet Exchange (IX) организација, Дипло фондације, Министарства 
државне управе, РАТЕЛ-а и компанија за мрежни инжењеринг. 

Решавање спорова у вези са регистрацијом домена 

ДВА БРЕНДА ДОБИЛА 
СВОЈЕ ДОМЕНЕ
У априлу је окончан доменски спор поводом назива домена ck.rs, 
а на основу тужбеног захтева  „Calvin Klein Trademark Trust“ из САД, 
који има и заштићене CK жигове. Установљено је да физичко лице 
из САД које је регистровало спорни домен никада није и користило 
тај домен, па је одлучено у корист тужиоца.

У јуну је окончан и доменски спор поводом назива домена 
potrckobeograd.rs, а тужилац је било физичко лице, које је 
регистровало жиг „Потрчко“ пред Заводом за интелектуалну 
својину, за потребе своје фирме “Ваш потрчко”. Установљено је 
да је физичко лице које регистровало спорни домен то учинило 
ради стварања забуне око назива „Потрчко“, а ради бољег 
позиционирања у резултатима претраге за своју курирску службу, 
која у свом називу нема тај појам, па је одлучено у корист тужиоца.

Програми едукације

ЕДУКАТИВНИ 
ПРОГРАМ „PITAJTE.RS“
РНИДС је током Конференције “Нова енергија” на Копаонику, 
имаo два запажена наступа. Најпре су 1. маја Данко Јевтовић и 
Слободан Марковић одржали презентацију под називом “Чији је 
наш Интернет?”, конципирану кроз одговоре на питања шта је 
све то наше, њихово, моје, твоје и ваше на Интернету.

Потом је 2. маја, као “мини конференција унутар конференције”, 
у организацији РНИДС-а, одржан едукативни програм “Pitajte.
RS”, о свему битном за наступ на Интернету. На сајту pitajte.rs 
и питајте.срб постављене су презентације и видео снимци свих 
предавања које је одржало 12 интернет професионалаца. 

Програм “Pitajte.RS” био је намењен свима који желе да унапреде 
своја знања у областима права, књиговодства, развоја 
пословања, брендинга, интернет маркетинга и аналитике, 
креирања садржаја и сродних тема везаних за наступ на 
Интернету. Домаћини програма и модератори по темама, 
испред РНИДС-а били су Данко Јевтовић, Предраг Милићевић, 
Лазар Бошковић и Јелена Ожеговић. Гости су били интернет 
професионалци: Жарко Птичек (Птичек), Милан Трбојевић 
(Књишки мољац), Иван Минић (Burek.com), Иван Ћосић 
(Plain&Hill), Сандра Симоновић (Маркетинг ИТД), Владимир Церић 
(Huge Media), Иван Речевић (Google академија) и Иван Билди 
(Marketing online). 

Током 5 сати програма било је присутно око 50 посетилаца, а 
њиховом утиску и вредности овог програма довољно говори и то 
да је њих 42 попунило онлајн анкету, дало просечну оцену 4,54 и 
сви су изразили жељу да дођу на неки од следећих догађајa који 
организује иста екипа. То је и разлог зашто ће РНИДС да настави 
са едукативним програмом “Pitajte.RS” у више градова Србије.

ВИДЕО СНИМЦИ: www.youtube.com/rnidsonline
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Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
април-јун 2015.

Број регистрованих назива .СРБ домена
април-јун 2015.
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Интернет присуство РНИДС-а 

СЛОБОДНИ ДОМЕНИ И 
ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТРИ 
РНИДС је крајем јуна учинио је да Whois сервис буде угоднији за коришћење, са опцијом 
да се корисник одмах упути на овлашћени регистар, ако је назив домена слободан. 

Провера расположивости назива домена доступна је на адреси domen.rs/whois, где се 
једноставним уписивањем било ког текста, свеједно да ли је на ћирилици или латиници, 
добија прави одговор. Ако је текст уписан у складу са правилима именовања .RS и .СРБ 
домена, корисник добија резултат у свих пет доменских простора одједном - .RS, .CO.
RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, или .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ, зависно 
од одабраног писма. Ако је уписани текст мимо правила, као одговор стиже линк на 
објашњење са техничким захтевима како мора да гласи назив домена. Ако је тражени 
назив домена исправан али заузет, корисник може да види информацију ко је регистрант 
тог назива. А ако је тражени назив домена исправан и слободан, корисник добија линк ка 
листи овлашћених регистара .RS и .СРБ домена. 

Избор овлашћеног регистра се налази на адреси domen.rs/registri, где је презентовано 
свих 40 регистара широм Србије и кликом на неки од њих се одлази на његов сајт, где 
може да се региструје изабрани назив домена. Корисник може и да сортира регистре по 
броју услуга које пружају или да их филтрира према некој жељеној додатној услузи.

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

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

Питајте .RS
pitajte.rs  |  питајте.срб

RSNOG
rsnog.rs  |  рсног.срб

ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
flickr.com/rnids
slideshare.net/rnids
youtube.com/rnidsonline
pinterest.com/rnidsRS
instagram.com/rnids

Овлашћени регистри
domen.rs/registri

Whois упит
domen.rs/whois

Приступање РНИДС-у
rnids.rs/pristupanje

Публикације
rnids.rs/publikacije
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Организација и суорганизација скупова

ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СВОЈИНА И ИНТЕРНЕТ
На Правном факултету у Београду је 11. јуна одржана 
Конференција „Интелектуална својина и Интернет“. Овај скуп су 
заједнички организовали Правни факултет и РНИДС, а покровитељ 
Конференције била је Интернет корпорација за додељене називе и 
бројеве (ICANN).

Конференцију су отворили директор РНИДС-а Данко Јевтовић 
и декан Правног факултета проф. др Сима Аврамовић, а скупу 
су се обратили и Невенка Новаковић, в.д. директора Завода за 
интелектуалну својину Републике Србије и проф. др Душан Поповић, 
председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације 
назива националних интернет домена.

Уводно излагање одржао је Џонатан Коен (Jonathan C. Cohen), 
оснивач и члан Групе за интелектуалну својину у оквиру ICANN-а, 
који је представио структуру ICANN-а и надлежности Групе.

Након уводног излагања, одржана је секција под називом „Називи 
интернет домена и жигом заштићене ознаке“, а потом секција, под 
називом „Ауторско право и Интернет“, говорило се о повредама 
ауторског права на мрежи, као и о односу ауторског права и 
права на приватност. Своје радове су представили бројни домаћи 
стручњаци и правници, са којима је око 70 присутних посетилаца, 
активно дискутовало о домаћим трендовима на тему заштите 
интелектуалне својине на Интернету. Био је обезбеђен и директни 
видео Конференције пренос на Интернету, који је најављен и преко 
ICANN-а. Са Правним факултетом је разговарано о могућности да 
скуп са сличном темом буде одржан и наредне године.

Подршка српској интернет заједници

АКТИВНОСТИ RSNOG 
ЗАЈЕДНИЦЕ
Припрема прве RSNOG конференције отпочела је слањем позива 
за пријављивање заинтересованих за чланове Програмског тима, 
који је током маја одржао први састанак, на коме су дефинисане 
оквирне теме Конференције.

Крајем јуна пуштен је у рад сајт RSNOG заједнице на адресама 
rsnog.rs и рсног.срб, а на Конференцији ДАТУМ 2015 подељен је 
флајер са основним информацијама о RSNOG заједници и позив за 
пријављивање на RSNOG е-листу. 

Конференцијa суоснивача

РЕДОВНА ПРОЛЕЋНА 
СЕДНИЦА
Редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а одржана је 23. 
маја у Београду, на којој су усвојени Пословник о раду Конференције 
суоснивача и Годишњи извештај о раду Управног одбора за 2014.

Овлашћени представници суоснивача су информисани о 
закљученим споразумима о сарадњи са словеначким националним 
интернет регистром АРНЕС и Дирекцијом за електронску управу, а 
представљен је и Квартални извештај о раду Управног одбора за 
први квартал 2015.

Споразум о сарадњи са Министарством 

ТРОГОДИШЊИ 
ИЗВЕШТАЈ РНИДС-А
РНИДС има обавезу да сваке три године предаје извештај на основу 
Споразума о сарадњи са министарством надлежним за послове 
информационог друштва из 2010.

Изабрани консултанти су обавили независну анализу 
Организационог оквира и ИКТ система РНИДС-а, а њихове 
извештаје је усвојио Управни одбор РНИДС-а на седници одржаној 
15. јуна.

Потом је Канцеларија РНИДС-а доставила Министарству трговине, 
туризма и телекомуникација следеће документе:

1. Извештај о функционисању организационог модела РНИДС-а
2. Извештај о информатичкој безбедности, заштити података и 
континуитету рада у ИКТ систему РНИДС-а
3. Извештај о доступности главних DNS сервера за националне 
домене
4. Извештај о доступности система за регистрацију националних 
домена – RsReg
5. Извештај о стању средстава Фондације РНИДС на дан 30. мај 
2015.

Извештаји су показали да РНИДС испуњава обавезе из 
Споразума у погледу начина рада организације, безбедности и 
доступности ИКТ система, као и финансијских резерви за стабилно 
функционисање. Независни консултанти дали су препоруке за 
додатно унапређење функционисања РНИДС-а, које ће у наредном 
периоду разматрати органи Фондације.
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Интерни информатор Фондације “Регистар националног интернет домена Србије”. Излази 
квартално и по потреби.  |  Фотографије: Архива РНИДС-а, Уредник: Лазар Бошковић, 
Дизајн: Миодраг Веселиновић  |  РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, 
тел. (011) 7281-281  |  е-пошта: kancelarija@rnids.rs  |  веб: rnids.rs и рнидс.срб

Регистар националног
интернет домена Србије

Мултиактерске саветодавне групе (Multistakeholder Advisory Group 
– MAG IGF-a), који је одржан у седишту Светске организације рада 
(ILO). На састанку је размотрено преко 250 предлога радионица, 
округлих столова и других сесија, који су пристигли у оквиру 
глобалног јавног позива, расписаног у фебруару. Од овог броја, 
изабрано је 105 најбољих предлога, који чине прелиминарни 
програм овогодишњег Форума о управљању интернетом (Internet 
Governance Forum - IGF). Трошкове пута и боравка покриле су УН.

CENTR Jamboree 2015
У Стокхолму (Шведска) је од 1. до 3. јуна одржан Џамбори - скуп 
Удружења европских регистара CENTR током кога се одржавају све 
CENTR радионице. Ове године је домаћин био шведски регистар IIS.

Одржани су: 47. CENTR Legal & Regulatory радионица (Дејан Ђукић), 
9. CENTR Security радионица (Александар Костадиновић), 35. 
CENTR Administrative радионица (Дејан Ђукић, Стефан Ковач), 
32. CENTR Technical радионица  (Александар Костадиновић), 17. 
CENTR Marketing радионица (Предраг Милићевић) и 7. CENTR R&D 
радионица. Данко Јевтовић, директор РНИДС-а и члан УО CENTR-e 
и Владимир Алексић, члан УО РНИДС-а, су учествовали у раду 
већине радионица.

Током овог скупа одржане су CENTR радионице, а први пут је 
испробан и нови формат рада који повезује учеснике из различитих 
радионица. Сви учесници, без обзира којој радионици припадају, су 
се опредељивали за један од два нова програма: Базе знања или 
Основе за будућност (Knowledge Bases / Future Bases). Теме за Базе 
знања су биле: Приватност података код регистра, Регистарско 
закључавање ,Малвер и „пецање“, Квалитет података, Аутентикација 
са два фактора, Велики подаци регистара, Сегментација регистрара, 
Подаци регистара и визуализација, Статистике националних 
регистара CENTRstats.org, побољшање сарадње развоја и 
маркетинга. За Основе за будућност тема је сваког дана била иста: 
Промена ситуације националних регистара и нови пословни модели 
(Changing ccTLD landscape and new business models). Првог дана 
иницијатор теме је била Лиза Фур (.dk), другог дана Ђовани Сепиа 
(.eu) и Ричард Веин (.at), а трећег дана Данко Јевтовић (.rs) и Дани 
Аертс (.se). Теме су развијане у времену од два и по сата, радом 
у тимовима на прикупљању изазова који очекују ccTLD регистре 
у будућности, кроз генерисање идеја и на крају припремање и 
презентацију по једне идеје. Идеје из једног дана су пренете у 
следећи и на крају представљене свим учесницима Конференције.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/jamboree2015

Међународне радне групе
Мирјана Тасић, саветник директора РНИДС-а за стратегију и 
развој, је учествовала у раду ICANN-ових радних група Cross-
Community Working Group on Use of Country/Territory Names as 
TLDs и Ћирилички панел у пројекту „Root zone LGR project“. Неки 
TLD регистри (на пример .EU) озбиљно прате процес и врло често 
забрањују коришћење своје ознаке као SLD.

Александар Поповић, руководилац Сектора за финансије, је током 
априла активно учествовао у раду Радне групе за стратешки и 
оперативни план при ccNSO. Основни циљ је био да се припреме 
коментари и сугестије за предлог Оперативног плана и Буџета 
ICANN-а за фискалну 2016. 

Међународна сарадња

ГЛОБАЛНИ И 
ЕВРОПСКИ СКУПОВИ

ICANN 53
У Буенос Ајресу (Аргентина), од 21. до 25. јуна одржан је 53. 
ICANN-ов састанак, на коме је учествовала делегација РНИДС-а које 
се састојала од Душана Стојичевића, председника УО, Снежане 
Божић, члана УО, и Данка Јевтовића, директора РНИДС-а. Већи 
део скупа је био посвећен IANA транзицији и односу радних група 
за IANA транзицију и транспарентност (CWG-Stewardship и CCWG-
Accountability), који је био изузетно занимљив због условљавања 
у документу РГ за транзицију којим се захтевају одређени услови 
које треба да испуни предлог Радне групе за транспарентност и 
урачунљивост ICANN-a.

Делегација РНИДС-а је учествовала у раду ccNSO тела, где је 
чак пет сесија било посвећено IANA транзицији и унапређењу 
транспарентности и урачунљивост ICANN-a. Врхунац састанка 
је било гласање на коме је ccNSO једногласно подржао усвајање 
предлога Радне групе за IANA транзицију (CWG-Stewardship). 
По завршеном састанку ccNSO-а савет (ccNSO Council) је и 
формално једногласно усвојио предлог и упутио га Радној групи за 
координацију предлога IANA транзиције међу заједницама - IANA 
Stewardship Transition Coordination Group (ICG).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: https://buenosaires53.icann.org

CENTR BoD
У Фиренци (Италија), је 11. и 12. маја Данко Јевтовић, директор 
РНИДС-а, у својству члана Управног одбора (Board of Directors) 
Удружења CENTR, учествовао у редовном годишњем „off-site“, 
састанку УО посвећеном стратегијским питањима Удружења.

MAG-IGF Meeting
У Женеви (Швајцарска) је од 19. до 23. маја Слободан Марковић, 
саветник директора РНИДС-а за ИКТ политике и односе са интернет 
заједницом, присуствовао отвореним консултацијама и састанку 


