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Систем за регистрацију назива домена

нове функције и 
већа безбедноСт

РНИДС је 26. јула прешао на нови Систем за регистрацију назива 
интернет домена „RSreg 2.0“, којим се  региструју називи интернет 
домена у националним интернет доменима највишег нивоа .RS 
и .СРБ. Нови Систем за регистрацију назива интернет домена 
олакшава рад овлашћених регистара РНИДС-а и омогућава им 
коришћење EPP протокола као општеприхваћеног индустријског 
стандарда. Такође, омогућава и почетак примене нових општих 
услова о регистрацији назива интернет домена, који захтевају 
исправност адресе е-поште регистранта, која постаје неопходна за 
верификацију података о регистрованом називу домена. 

Систем за регистрацију базиран је на савременој модуларној 
архитектури, која омогућава већу поузданост и безбедност, боље 
перформансе, и олакшава одржавање и даља функционална 
унапређивања. Пројекат софтвера за регистрацију назива домена 
је, на основу захтева РНИДС-а, урадио електротехнички факултет 
универзитета у београду, а развој, имплементација и одржавање 
поверени су компанији IT Biz Solutions из Београда.

Новине за регистранте националних домена наступиле су 
почетком важења нових Општих услова о регистрацији назива 
националних интернет домена и увођењем „RSreg 2.0“. Убудуће 
ће е-адреса бити неопходна не само за потврђивање података о 
регистрованом називу домена, већ и за све будуће контакте везане 
за измене података о доменима. Наиме, е-адреса регистранта 
и административног контакта представља податак којим се 
регистрант, односно административни контакт идентификује код 
РНИДС-а и дужан је да га одржава активним и ажурним током 
читавог периода регистрације назива домена. Такође, регистрант 
има рок од 20 дана за потврђивање регистрације и података о 
називу домена. Уколико регистрант не потврди регистрацију и 
податке у том року, назив домена престаје да буде активан све док 
се регистрација и подаци не потврде. 

Рад фондације

10 година од 
оСнивачког Скупа

На Оснивачкој скупштини, одржаној 8. јула 2006. у просторијама 
Министарства науке и заштите животне средине у Београду, 
оснивање РНИДС-а су покренуле 34 фирме и организације.

Поводом десетогодишњице тог догађаја, 8. јула 2016. РНИДС 
је организовао пригодни коктел у клубу „House“, у Београду. 
Дружењу у неформалној атмосфери присуствовало је око 80 
партнера, спољних сарадника, особа из медија, запослених у 
овлашћеним регистрима РНИДС-а, представника институција, 
бивших и садашњих чланова Управног одбора и Конференције 
суоснивача РНИДС-а.

Овај скуп је један у низу начина обележавања 10 година рада 
РНИДС-а и свему што је претходило оснивању најмлађег 
националног интернет регистра у Европи.

Рад фондације

пРва еЛектРонСка 
Седница
Конференција суоснивача РНИДС-а је одржала своју прву 
електронску седницу, од 8. до 13. септембра. На дневном реду 
била је само једна тачка - приступање РНИДС-а међународној 
организацији RIPE NCC.

Од 70 суоснивача са правом гласа, електронским путем гласало 
је њих 43 (око 61%), а предложена одлука усвојена је великом 
већином гласова.

31
ОКТОБАР 2016.
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Развој тржишта домена

СтатиСтика домена
Број регистрованих назива .RS домена
јул-септембар 2016.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јул-септембар 2016.
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Развој тржишта домена

СаРадња Са овЛаШћеним 
РегиСтРима РнидС-а
ИКТ сектор РНИДС-а је добрим припремама и редовном комуникацијом са овлашћеним 
регистрима омогућио да миграција на нови Систем за регистрацију назива домена 
“RSreg 2.0” протекне без значајнијих проблема. Током трећег квартала са радом су 
почела два нова ОР-а: NetCast и EutelNet Web Agency. 

У оквиру спровођења Акционог плана за побољшање комуникације са ОР овима, 
директор је спровео нову акцију „Летњи позиви“, чији је циљ био да се у директном 
разговору прикупи виђење односа РНИДС-ОР са тачке гледишта ОР-ова, и њихове идеје 
за даље унапређење сарадње и развоја тржишта домена. Организован је и састанак 
директора РнидС-а са руководиоцима оР-ова, којем је присуствовао и председник 
УО. Настављено је и са програмом суфинансирања оглашавања оР-ова, тако да је 
Commplus-у исплаћена једна огласна кампања, a са Плус Хостингом je склопљен уговор, 
након чега им је омогућено акумулирање средстава у Фонду за суфинансирање.

РНИДС је 23. септембра организовао обуку за гугл оглашавање за оР-ове, коју је 
одржао мирослав варга (Escape), један од најпризнатијих стручњака за ову област у 
региону. Обуци су присуствовале 23 особе, од чега је било 14 представника 11 ОР-ова. 

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

Питајте .RS
pitajte.rs  |  питајте.срб

RSNOG
rsnog.rs  |  рсног.срб

ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ:
linkedin.com/company/rnids
facebook.com/rnids.rs
twitter.com/rnids
slideshare.net/rnids
youtube.com/rnidsonline
pinterest.com/rnidsRS
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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едукативно-промотивне кампање

мој поСао, мој домен  

Предузетништво у Србији своју шансу за успешан наступ на 
тржишту проналази и на Интернету, чак и за послове који нису 
везани за онлајн пословање. У јесењој едукативно-промотивној 
кампањи „мој посао, мој домен“, РНИДС презентује две мале 
фирме које имају успешан наступ на Интернету, захваљујући најпре 
својим интернет сајтовима на националном .RS домену.

Мали привредници, успешни у свом послу, али и у свом наступу 
на Интернету, били су позвани да се пријаве на Конкурс „Прави 
примери интернет присуства“, који је РНИДС организовао 
поводом 10 година свог рада. Као финалисти Конкурса, одабране 
су Стоматолошка ординација „моја зубарка“ из Ниша и 
књиговодствена агенција „алибрис“ из Београда.

У оба случаја је реч о предузетницама које су искористиле чињеницу 
да се за интернет сајтове намењене локалном, српском тржишту, 
у резултатима претраге даје предност сајтовима на националном 
.RS интернет домену. Присуством на својим онлајн локацијама њих 
две дају прави пример како се користи Интернет у пословне сврхе и 
за мале бизнисе, чак иако се баве у потпуности офлајн пословима. 
Своја искуства из праксе њих две износе кроз видео презентације и 
мини интервјуе на адреси naravno.rs.

Циљ ове кампање је боља препознатљивост националних 
интернет домена и јачање свести о важности веб сајта као основе 
квалитетног интернет присуства. Намењена је првенствено 
предузетницима и малим фирмама које често мисле да „нису 
довољно велике“ да би имале свој сајт на Интернету и да им 
такво присуство не користи у пословању. Порука кампање је да 
квалитетно присуство на Интернету може свакоме да користи, 
колико год његова фирма била мала, а посао локалан. Коришћење 
реалних примера из праксе треба да пренесе ту поруку што даље и 
инспирише и оне који себе на Интернету не виде на свом домену.

ВИШЕ:  www.domen.rs/zubarka-na-internetu
           www.domen.rs/knjigovodja-na-internetu

подршка развоју интернета у Србији

1 интеРнет, 3 домена, 
4 дРжаве 
документарна тв емисија „1 интернет, 3 домена, 4 државе“ 
настала је у сарадњи Радио-телевизије Србије и РнидС-а, поводом 
10 година од оснивања РНИДС-а, и говори о битним људима, 
организацијама и догађајима из 20 година званичне историје 
Интернета у Србији и ономе што је претходило.

Полусатна емисија је комбинација архивског видео и фото 
материјала, изјава сведока времена и нараторске приче, која 
почиње крајем осамдесетих година прошлог века, а преломни 
датум је 27. фебруар 1996. када је Рачунарски центар Универзитета 
у Београду повезао Академску мрежу на Интернет. Наредних 
20 година обележила је активна улога Интернета у друштвеним 
процесима у Србији, унапређивање интернет инфраструктуре, 
гашење .YU домена, почетак рада .RS и .СРБ домена, развој домаћег 
интернет садржаја, оснивање РНИДС-а и његова подршка српској 
интернет заједници. О преломним догађајима у историји Интернета 
у Србији говорили су: Мирјана Тасић, Данко Јевтовић, Војислав 
Родић, Дејан Ристановић, Зоран Јовановић, Миломир Глигоријевић, 
Мирјана Росић, Душан Татомировић, Радивоје Зоњић, Бранислав 
Анђелић, Милан Мијић, Слободан Марковић, Иван Минић, Ненад 
Крајновић, Владимир Јеленковић, Никола Марковић, Зоран Перовић 
и Радован Дробњаковић.

Емисија је премијерно емитована 8. јула на РТС2, а потом и три пута 
репризирана током јула. Сценариста је Лазар бошковић, редитељ 
павле грујичић, а стручни сарадници били су мирјана тасић и 
Слободан марковић.

ПОГЛЕДАЈТЕ: www.youtube.com/watch?v=9cDdwLL5pOE

Сарадња са државним институцијама

коментаРи РнидС-а 
на нацРт закона 
министарство трговине, туризма и телекомуникација покренуло 
је 7. септембра јавну расправу о дуго очекиваном нацрту закона 
о електронском документу, електронској идентификацији и 
услугама од поверења у електронском пословању.

РНИДС се укључио у јавну расправу и послао коментаре на 
понуђени нацрт, сматрајући да они могу да допринесу бољој 
практичној примени закона.
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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

51th CENTR Legal
У гдањску је 28. и 29. септембра одржана 51. CENTR-ова правна 
радионица, а неке од тема скупа биле су решавање спорова у вези 
назива домена, приватност, пуштање двословних домена и сл. 
Руководилац Сектора за опште и правне послове дејан Ђукић 
одржао је презентацију под називом „Another Round (hopefully 
the last) of Privacy Related Amendments to the General Terms and 
Conditions for .rs and .срб“. Презентација обухвата ретроспективу 
промена Општих услова за домене којима управља РНИДС, које 
су везане за личне податке и усклађивање са Законом о заштити 
података о личности.

Поред презентација, на скупу је одржан „Tour de Table“ о значајним 
новостима и дискусија о питању приватности, са посебним освртом 
на нову регулативи ЕУ (General Data Protection Regulation).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
www.centr.org/events/past-events/51st-centr-legal-and-
regulatory-workshop-gdansk-poland.html

учешће у радним групама ICANN-а
Саветница директора за стратегију и развој мирјана тасић и 
руководилац Сектора за опште и правне послове дејан Ђукић 
учествовали су у раду Радне групе ccNSO Guidelines Review 
Committee (GRC). Група се бавила израдом правила за избор 
представника ccNSO у новим телима која ће надзирати обављање 
IANA функција након истека уговора између администрације САД и 
ICANN-a. 

мирјана тасић је учествовала и у раду Cross-Community Working 
Group on Use of Country/Territory Names as TLDs, која је добила 
задатак да изради правила за употребу ознака држава/територија 
од три знака за TLD-ове. Радна група је закључила да не може 
да формулише коначни предлог који би задобио подршку свих 
заинтересованих страна.

Руководилац Сектора за финансије александар поповић био је 
активан у раду Радне групе за стратешко и оперативно планирање 
при ccNSO (ccNSO SOP WG). Радна група је током квартала обавила 
припрему радних докумената о којима ће се разговарати на 
предстојећем састанку ICANN-a.

учешће чланова управног одбора на 
међународним скуповима

У Лас вегасу је од 4. до 7. августа одржан Def Con 24, а 
представник РНИДС-а био је члан Управног одбора мирко 
мирковић.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.defcon.org

У Ровињу је од 22. до 25. септембра одржан Weekend Media 
Festival, а представник РНИДС-а био је члан Управног одбора 
милоје Секулић.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.weekendmediafestival.com

међународна сарадња

активноСти РнидС-а 
у евРопи и Свету

ICANN CCT Review Team
од 29. до 30. августа, у бечу је одржан састанак ICANN-овог 
Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review Team-а, 
којем је присуствовао дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште 
и правне послове. Задатак овог тима је да дâ оцену ефеката новог 
gTLD програма у сфери конкуренције, поверења корисника и избора 
корисника. Релевантне анализе већ су прикупљене и Радна група 
прелази на писање извештаја, чији ће нацрт бити представљен на 
предстојећем састанку ICANN-а.

Представник РНИДС-а обавиће, уз подршку особља ICANN-a, 
анализу рада 30 највећих регистара нових генеричких домена и 
закључке о томе доставити свом подтиму. Након тога, направиће 
анализу нових механизама заштите права у оквиру новог gTLD 
програма (пре свега Uniform Rapid Suspension System).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
www.icann.org/resources/reviews/aoc/cct

39th CENTR Admin
На бледу је 15. септембра одржан 39. административни састанак 
CENTR-а, којем је, у својству потпредседника, присуствовао Стефан 
ковач, запослен у РНИДС-у на месту координатора регистрације 
домена и послова аналитике. У оквиру састанка одржано је 
12 презентација и радних сесија, а представник РНИДС-а је 
презентовао најновије информације о завршеним пројектима и 
даљим развојним тенденцијама везаним за .RS и .СРБ доменске 
просторе.

Током састанка је оформљена и привремена радна група са циљем 
формирања јединствене анкете за испитивање задовољства 
корисника у сарадњи са CENTR-овом Радном групом за маркетинг, 
а за једног од чланова групе изабран је и Стефан Ковач.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
www.centr.org/events/past-events/39th-centr-
administrative-workshop-bled-slovenia.html


