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Јавност рада 

НОВИ САЈТ РНИДС-А
Интернет сајт РНИДС-а доживео је своју трећу верзију, у складу са 
савременим трендовима интернет наступа и најбољом праксом 
националних интернет регистара. На адресама rnids.rs и рнидс.срб, 
посетиоцима је доступно чак 30% више садржаја, уз прегледнију 
структуру и нови дизајн сајта, који је прилагођен и мобилним 
уређајима. Нови сајт корисницима Интернета у Србији омогућава да 
брже и лакше дођу до мноштва информација о интернет доменима, 
којих нема на другим локацијама.

Значајна новина на новом сајту РНИДС-а је побољшани WHOIS 
сервис за националне интернет домене .RS и .СРБ, који на адреси 
rnids.rs/whois даје податке о регистрованим називима домена у 
облику веб стране, у облику PDF фајла и у изворном TXT облику. 
Омогућена је и детаљна претрага Регистра докумената РНИДС-а 
– по органу којих их је усвојио, по теми и по садржају самих PDF 
фајлова, као и преглед различитих верзија истог документа.

Од нових садржаја, посебно се истиче одељак о управљању 
Интернетом, који даје преглед битних организација у тој области 
у свету и у Србији. По први пут је дат и детаљан преглед домаћих 
и страних институција и сродних регионалних и међународних 
организација са којима РНИДС редовно сарађује или је њихов члан.

Одељак посвећен новостима и медијима употпуњен је медијским 
објавама о РНИДС-у које су подељене на оне објављене у штампи, 
на телевизији, на радију и на Интернету. Мултимедијални садржаји 
обухватају фотографије о активностима РНИДС-а, као и видео и 
аудио садржаје посебно продуциране за потребе РНИДС-а, а који 
могу слободно да се користе, уз навођење извора.

Нови сајт РНИДС-а има око 130 веб страна, доступних на српском 
(ћирилица и латиница) и енглеском језику, архиву вести од 2007. 
године, преко 1000 докумената, скоро 100 видео клипова и преко 
300 фотографија.

Рад Фондације

НОВО РУКОВОДСТВО 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
СУОСНИВАЧА РНИДС-А 

Изборна седница Конференције суоснивача Фондације “Регистар 
националног интернет домена Србије” (РНИДС), одржана је 19. 
септембра, у хотелу “Holiday Inn” у Београду. Присутни овлашћени 
представници 58 суоснивача изабрали су Зорана Бухавца 
за председника, а Ивана Минића за заменика председника 
Конференције суоснивача РНИДС-а, са мандатом од две године.

Зоран Бухавац је био председник и заменик председника 
Управног одбора РНИДС-а у периоду од 2009. до 2013. године, 
као и члан више Радних група, од 2008. до 2015. Ангажован је на 
пословима маркетинга и продаје интернет услуга у фирми Gama 
Electronics, чији је и овлашћени представник.

Иван Минић је овлашћени представник фирме “Burek.com” из 
Београда, чији је оснивач и директор. Преко 10 година се бави 
дизајном и развојем веб-апликација, као и консултантским радом 
у области интернет маркетинга, интернет пословања и другим 
сродним областима.

Пре изборне седнице, одржана је ванредна седница 
Конференције суоснивача РНИДС-а, на којој су овлашћени 
представници суоснивача, након дискусије, једногласно 
усвојили измене и допуне Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена и измене и допуне Статута 
РНИДС-а. Тим изменама је предвиђено да убудуће називи .RS 
и .СРБ домена могу да се региструју и без обавезног навођења 
ЈМБГ-а регистранта (корисника домена), административног 
или техничког контакта. Такође, присутни су информисани и о 
формирању Радне групе за IDN и позвани да узму учешћа у њој.

26
ОКТОБАР 2015.



#РНИДСИНФО  |  26

Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
јул-септембар 2015.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јул-септембар 2015.
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Решавање спорова у вези са називима домена

ТРИ СПОРНА ДОМЕНА
У поступку током три доменска спора тужени регистранти назива домена нису доставили 
одговор на тужбу, те су спорови релативно брзо окончани, а арбитражна већа су донела 
одлуке без усмене расправе, на основу расположивих података у списима предмета. 

Два случаја се односе на домене bmwmotorrad.rs и bmwkum.rs, у оба је у питању 
заштићени знак компаније Bayerische Motoren Werke AG (BMW), која је била тужилац. Веће 
је у оба случаја установило да су испуњени сви прописани услови за одлуку о преносу 
назива домена са регистранта на тужиоца. Спорним називом домена може да се створи 
забуна и доведу у заблуду учесници у промету у смислу да се ради о називу домена иза 
ког стоји титулар чувеног жига BMW. Такође, између регистранта и тужиоца не постоји 
пословни однос, ни уговор на основу којег би регистрант могао да користи та два домена. 

У предмету cialis.in.rs, тужени је био физичко лице, имајући у виду да се ради о .in.rs 
доменском простору, намењеном за физичка лица. Интересантно у овом предмету 
јесте то што је тужилац тражио престанак регистрације назива домена. Сам престанак 
регистрације је нешто што тужиоци ретко траже из простог разлога што престанком 
регистрације назив домена постаје поново слободан за регистрацију, па чак и од стране 
истог регистранта.

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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Едукативно-промотивне кампање

ЗНАМО СЕ СА НЕТА!
Тема овогододишње јесење едукативно-промотивне кампање 
“Знамо се са Нета!” су пословни и лични сајбер идентитет, а 
намењена је и предузетницима и појединцима који имају потребу да 
свој посао или себе саме представе и на Интернету.

Инспирација за кампању је савремени српски предузетник, 
власник свог сопственог малог бизниса, кога и закони и пословно 
окружење третирају као “физичко лице с печатом”, то јест појединца 
коме се посао и живот, фирма и породица, службено и лично... 
стално преплићу. Предузетник је стално у некој врсти двоструког 
идентитета, јер су и правне и имовинске границе између његовог 
пословног идентитета, као фирме, и личног идентитета, као 
грађанина, веома танке, а често их и нема.

Он у данашњем времену, у коме је јако битан и сајбер идентитет 
кроз присуство на Интернету, и као предузетник и као појединац 
мора да води рачуна о својој препознатљивости у виртуелном 
свету. Зато су у кампањи “Знамо се са Нета!” дати корисни савети 
и за пословни сајбер идентитет, на адреси www.nazivfirme.co.rs, и 
за лични сајбер идентитет, на адреси www.imeprezime.in.rs. Пуко 
присуство само на друштвеним мрежама није гаранција постојања 
сајбер идентитета, јер су то туђе интернет локације. На њима неко 
други одређује сва правила и сваког тренутка и фирми и појединцу 
може да укине интернет присуство, односно ускрати приступ 
садржајима које су поставили, као и самој адреси на којој су до тада 
“постојали”. Зато је основа за оба сајбер идентитета поседовање 
трајне адресе на сопственом интернет домену, преко које увек, сви, 
лако могу да пронађу и препознају и фирму и појединца.

За предузетнике и грађане у Србији најповољније и најоптималније 
је да користе националне интернет домене, који су посебно ценовно 
прилагођени управо за њих. Предузетници могу да региструју свој 
пословни .CO.RS или .ПР.СРБ интернет домен за мање од хиљаду 
динара годишње, а грађани свој лични .IN.RS или .ОД.СРБ интернет 
домен за свега неколико стотина динара годишње, зависно од 
одабраног овлашћеног регистра. Тиме добијају контролу над својим 
сајбер идентитетом, јер им тај интернет домен постаје део веб 
адресе и адресе е-поште, било пословне било личне.

Регистрација назива националних .RS и .СРБ домена може да се 
обави преко неког од четрдесетак овлашћених регистара у Србији. 
У најбољем случају, могуће је да се цео процес избора, регистрације 
и плаћања назива домена обави и онлајн, на сајту неког од њих, 
у року од неколико минута. Први корак до свог домена је провера 
расположивости назива домена на адреси domen.rs/whois, а потом 
се избор овлашћеног регистра обави на адреси domen.rs/registri.

#ZnamoSeSaNeta
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Организација и суорганизација скупова

ПРЕДАВАЊЕ „BIG DATA 
AND CYBER SECURITY“
На Факултету безбедности је 25. септембра одржано отворено 
предавање под називом  „Big Data and Cyber Security“, које су 
организовали РНИДС и Амбасада Сједињених Америчких Држава, 
у сарадњи са Факултетом безбедности, Студентском унијом ЕТФ-а 
и Савезом студената ПМФ-а. Око 40 студената, ИТ стручњака и 
заинтересованих грађана могло је да се упозна са концептом Big 
Data, сазна зашто је он важан за приватни и јавни сектор и како 
може да помогне у сузбијању савремених сајбер претњи.

Big Data је термин који означава велику количину необрађених и 
неструктуираних дигиталних података, који долазе из различитих 
извора и који се не могу анализирати уз помоћ традиционалних 
техника и алата. За њихову употребу, чување и управљање, 
потребни су савремени специјализовани софтвери о којима је 
на предавању говорио  Бранко Приметица, заменик директора 
компаније „EGlobalTech“. Он је истакао да су обим података, брзина 
њихове обраде и разноврсност, три основне одлике великих збирки 
података.

Ана Бадер, оснивач корпорације „International Cybersecurity 
Dialogue“, истакла је да су управљање подацима о личности, 
недостатак приватности и изложеност нашег „дитигалног отиска“ 
корпорацијама и фирмама које управљају системима и софтверима 
за анализу података, најчешће безбедносне претње када је 
Big Data концепт у питању. „Темељним планирањем, анализом 
могућих ризика и добрим управљањем, неке од ових безбедносних 
претњи могу бити унапред предвиђене и предупређене. Међусобна 
повезаност и сарадња различитих актера у оваквим ситуацијама од 
кључне је важности за решавање поменутих безбедносних претњи.“, 
закључила је Ана Бадер.

Сарадња са државним институцијама 

РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКОГ 
ПОСЛОВАЊА
Почетком септембра, Влада Републике Србије формирала је Савет 
за развој електронског пословања, са циљем унапређивања 
области електронског пословања, размене електронских 
рачуноводствених исправа и електронске комуникације грађана 
и привреде. За члана Савета изабран је и Слободан Марковић, 
саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом у 
РНИДС-у.
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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

36th CENTR Administrative workshop
У Каљарију (Италија), 10. септембра одржана је 36. 
административна радионица Удружења CENTR. Представник 
РНИДС-а био је Стефан Ковач, координатора регистрације домена и 
послова аналитике.

Презентације су биле подељене у три тематске целине – систем 
за регистрацију назива домена, 2FA и приватност и заштита 
података о регистрацији. Стефан Ковач је одржао презентацију 
новог система за регистрацију назива .RS домена чији развој улази 
у завршну фазу. Ова тематска целина обухватила је и презентације 
представника хрватског и словачког регистра са истом тематиком. 

Тематска целина посвећена двофакторској аутентикацији такође 
је обухватила три презентације представника Еурида, немачког и 
белгијског националног регистра. Након одржаних презентација 
присутни су се поделили у две групе и расправљали о искуствима 
и кључним факторима у имплементацији двофакторске 
аутентикације.

Трећа целина била је посвећена прикупљању и процесирању 
података о личности уз кратак осврт на регулативу Европске уније 
у овом домену. Дискусија је обухватила теме попут идентификације 
регистраната, сарадње са државним органима, чувања података о 
личности, квалитета података и заштите приватности, итд.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/Admin36

Међународне радне групе
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове, 
је примљен у Радну групу ccNSO Guideliness Review Committee 
при ICANN-у, у чијем раду још од формирања учествује Мирјана 
Тасић, саветник директора. Задатак ове радне групе је да изврши 
анализу постојећих процедура према којима функционише ccNSO 
и да предложи побољшања. У питању је више докумената, неки од 
њих уређују питања као што су формирање и рад радних група, 
финансирање путовања и др. Због обима посла, РГ је расписала 
позив за додатним волонтерима. Након почетка рада са новим 
члановима, Радна група се поделила у подгрупе које су добиле 
по два документа да уређују. За вође подгрупа одређени су, као 
искуснији, чланови који су по првом позиву примљени у Радну групу.

Мирјана Тасић, саветник директора, је учествовала и у раду ICANN-
ове Радне групе за употребу назива држава и територија као 
назива домена највишег нивоа (Cross-Community Working Group on 
Use of Country/Territory Names as TLDs).

CENTR Board of Directors
Директор РНИДС-а Данко Јевтовић, је и током овог квартала био 
активан у раду Управног одбора Удружења европских регистара 
националних интернет домена највишег нивоа (CENTR Board of 
Directors).

Одржана су три конференцијска позива, од којих је један био током 
годишњег одмора директора. Разговарало се о текућим питањима 
Удружења, о припремама за усвајање стратешких документа и 
буџета, као и другим припремама за 54. Генералну скупштину 
Удружења, у Бриселу, октобра 2015.

Међународна сарадња

РНИДС КАО ДОМАЋИН,  
ГОСТ И УЧЕСНИК

48th CENTR Legal & Regulatory workshop
РНИДС је 24. и 25. септембра, у Хотелу “Зира”, у Београду, био 
домаћин 48. CENTR-ове правне и регулаторне радионице, која 
је окупила 23 учесника из 16 националних интернет регистара и 
Удружења европских националних интернет регистара (CENTR). 
Осим европских, био је заступљен и национални регистар Канаде.

Скуп је отворио Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, а једна од 
значајнијих тема скупа је била надзор над радом овлашћених 
регистара и примена мера у случају повреда одредби уговора, 
о чему је говорио представник канадског регистра. Поред тога, 
представник пољског регистра је представио своја искуства у 
погледу недавних унапређења политика и послова регистрације.

Осим тема непосредно везаних за политике регистрације назива 
домена, представници CENTR-а су говорили о могућим изменама 
регулативе на европском нивоу у смислу проширења одговорности 
националних интернет регистара, као и о NIS директиви, значају 
ENISA-е и улози регистара у решавању безбедносних инцидената.

Као домаћин скупа, Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и 
правне послове у РНИДС-у, упознао је госте укратко са основним 
подацима о Србији и Београду, као и броју корисника Интернета 
код нас, а у наставку је говорио о политикама регистрације и 
поступку решавања спорова у вези српских интернет домена, као и 
о организационој структури РНИДС-а. Такође, присутне је упознао 
са недавном изменом Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена, која се огледа у укидању ЈМБГ-а као 
обавезног податка који се прикупља од регистраната .RS и .СРБ 
назива домена.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/Legal48


