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Рад Фондације

пРизнања поводом 
10 година РнидС-а
Заслужним грађанима и грађанкама српског интернет простора 
17. децембра, у Хотелу „Metropol Palace“ у Београду, уручена су 
јубиларна признања поводом 10 година од оснивања РНИДС-а. 
Додељене су две меморијалне плакете, четири велике плакете 
за четири групације заслужних, и 29 појединачних плакета 
појединцима, организацијама и компанијама који су обележили 
предисторију, настанак и развој РНИДС-а. Меморијалне јубиларне 
плакете биле су намењене двојици преминулих колега који су 
учествовали у стварању РНИДС-а, драгану вечерини и зорану 
вигњевићу, а примили су их чланови њихових породица.

Покретачки састанак РНИДС-а десио се 8. јула 2006. када је изабран 
и први Управни одбор РнидС-а: Божидар Раденковић, Марина 
Јовановић, Чедомир Шуљагић, Слободан Марковић, Братислав 
Миловановић, Ненад Крајновић и Војислав Родић. У име првог 
Управног одбора, марина пауновић је примила Велику плакету. 
Поједине државне институције Републике Србије су од 2000. до 
2006. посебно подржале српску интернет заједницу у формирању 
РНИДС-а, и то су: Савезни завод за информатику, Агенција за 
развој информатике и Интернета и Министарство науке и заштите 
животне средине. У име државних институција, Сава Савић, 
помоћник министра у МТТТ, примио је Велику плакету.

На Уговор о оснивању РНИДС-а, 18. децембра 2006. године, потпис 
је ставило 17 фирми, организација и институција, који се воде 
као први суоснивачи РнидС-а: АгитПРОП, Beocity, Београдска 
отворена школа, BeotelNet-ISP, БизНет, Центар за развој Интернета, 
Естех, Електротехнички факултет у Београду, ЕУнет, И нет, Loopia, 
Математички факултет у Београду, Neobee, PCS - SezamPro, 
Синфоника, StanCo и YUBC System. У име првих суоснивача 
РНИДС-а, Симо иванежа (YUBC System), примио је Велику плакету.

Од 1994. управљање .YU доменом обављао је YU NIC у саставу: 
Мирјана Тасић, проф. др Ђорђе Пауновић, проф. др Божидар 
Раденковић, Бериславу Тодоровићу и др Ненад Крајновић. Велику 
плакету у име YU NIC-а примила је мирјана Тасић.

Рад Фондације

РЕдовна СЕдниЦа 
КонФЕРЕнЦиЈЕ

Редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а, одржана 
је 17. децембра, а од 71 суоснивача њих 39 је имало своје 
овлашћене представнике.

На седници су усвојени Политика извештавања и Извештај 
екстерног ревизора, а представљени су и План и програм рада 
РНИДС-a за 2017. годину и Информација о раду Управног одбора 
у протеклом периоду, као и Информација о спроведеној интерној 
ревизији.

организација и суорганизација скупова

ЕвРопСКи РЕгиСТРи 
У БЕогРадУ
Трећи дан овлашћених регистара у организацији Удружења 
европских регистара националних интернет домена (CENTR) 
и РНИДС-а одржан је 5. октобра у Београду. Окупио је око 80 
учесника, међу којима су били представници европских регистара 
националних интернет домена и 22 регистрара из целог света. 
Током дискусија на различите теме, разговарало се о начинима 
за побољшање пословања, савременим трендовима у доменској 
индустрији и могућностима за привлачење нових регистраната.

И 56. седница генералне скупштине CENTR-a, такође у сарадњи 
са РНИДС-ом, одржана је 6. и 7. октобра у Београду. У њеном 
раду је учествовало око 70 представника европских регистара 
националних интернет домена. Разговарало се о томе какве ће 
ефекте IANA транзиција имати на националне интернет домене и 
разматране су могућности за развој тржишта домена. Усвојени 
су и предлози Стратегије и Буџета за 2017, а у рад су активно 
били укључени и представници Канцеларије РНИДС-а.
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Развој тржишта домена

СТаТиСТиКа домЕна
Број регистрованих назива .RS домена
октобар-децембар 2016.

Број регистрованих назива .СРБ домена
октобар-децембар 2016.
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Развој тржишта домена

СаРадња Са овЛаШЋЕним 
РЕгиСТРима РнидС-а
Други део обуке о гугл оглашавању за оР-ове одржан је 27. октобра, а предавач је 
био Мирослав Варга (Escape). Обуци је присуствовало 20 особа, од чега је било 11 
представника из 8 ОР-ова.

До краја октобра Систем за регистрацију назива домена RSreg2 био је у режиму 
интензивног надгледања и ванредног праћења параметара рада. Уочени недостаци 
нису имали утицај на послове регистрације и отклањани су у складу са приоритетима. 
Уведена је и нова услуга РНИДС-а - закључавање домена на страни Регистра. Функција 
је доступна ОР-овима, а у наредном кварталу биће завршени сви аутоматизовани 
сервиси (слање нотификација и аутоматизација слања кôда за потврду откључавања и 
аутоматско закључавање привремено откључаних домена).

Четврта Конференција овлашћених регистара РнидС-а одржана је 23. новембра, 
уз учешће 28 представника из 17 ОР-ова. Разговарано је о новинама у Програму 
суфинансирања оглашавања, РИФ 2017 и Општим условима за рад ОР-ова. Одржано 
је и предавање Снежане Милутиновић (Mosaic) о изради маркетинг плана, испитивању 
потреба купаца и стратешком грађењу бренда. Округли сто на крају Конференције 
модерирао је Горан Миланковић, заменик председника УО.

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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организација и суорганизација скупова

СпамовањЕ ЛУдом 
РадовањЕ  

Како се изборити са затрпавањем е-поште нежељеним рекламама 
и другим порукама, као и малициозним садржајима била је тема 
панел дискусије “Спамовање лудом радовање“ коју је 20. октобра 
организовао РНИДС, у оквиру обележавања “Европског месеца 
сајбер безбедности”, а у сарадњи са музејом науке и технике. 
Модераторка дискусије била је Јелена ожеговић, сарадница 
за маркетинг и комуникације у РНИДС-у, која је скуп отворила 
дефиницијом да су спам незатражене масовне поруке, без обзира 
на њихов садржај.

александра петровски (wwwrite.rs) је објаснила да је као 
незакониту одбила пословну понуду да купи 800.000 мејл адреса 
и сматра да је паметније изградити сопствену базу адреса. Жарко 
птичек, ИТ правник, рекао је да су интернет или мобилни провајдери 
дужни да своје клијенте, колико могу, штите од спамовања, а ако у 
томе не успевају, онда њихови корисници имају право да затраже 
идентификовање пошиљаоца и покрену поступак против њега. 
Јован Шикања (Лимундо), изнео је став да грађани сами могу да се 
заштите од нежељених порука тако што ће их детаљно анализирати 
– од тога ко је пошиљалац, до захтева који су у њима исказани.

владан Бабић, из Центра за реаговање на нападе на информациони 
систем МУП-а Србије, саветовао је да треба имати више мејлова и 
користити их за одређене намене. Нпр. мејлове које остављамо на 
промоцијама не треба употребљавати за електронско плаћање . 
Бошко Радивојевић (Mainstream) сматра да треба едуковати своје 
кориснике и развити посебан начин комуникације са њима, како 
би они могли да разликују вашу компанију од оне која ће покушати 
да је опонаша. Словеначка искуства из ове области пренео је 
горазд Божич, директор SI-CERT-а, који је рекао да је спамовање 
својеврстан “пораз интернет саморегулације” и да је зато потребно 
ипак некако системски заштити грађане од нежељених порука.

ВИШЕ:  domen.rs/stopspam
domen.rs/infografik-spamovanje-ludom-radovanje

односи са интернет заједницом

дРУга RSNOG 
КонФЕРЕнЦиЈа 

Друга RSNOG конференција је одржана 22. новембра, а подржали 
су је РНИДС, RIPE NCC, Interxion, SOX и Mainstream. Конференција је 
окупила око 120 мрежних стручњака, а одржано је 6 презентација 
на теме као што су безбедност мрежне инфраструктуре, критичних 
сервиса и корисничких садржаја на Интернету, заштита од DDoS 
напада и пројектовање модерних дата центара.

Представљен је пројекат успостављања тачке размене интернет 
саобраћаја у Нишу, као и активности удружења администратора 
јужне Србије. Ове године на RSNOG конференцији одржан је и 
наградни квиз из области познавања интернет мрежа, а награде су 
биле Arduino и Raspberry Pi комплети.

ВИШЕ: rsnog.rs

Сарадња са државним институцијама

ЕдУКаЦиЈа, домЕни и 
КомЕнТаР
Почетком октобра, одржан је састанак са представницима Управе 
за заједничке послове републичких органа (УззпРо) у вези са 
идејом заједничке организације радионице за администраторе 
државних органа.

Крајем октобра Републичка агенција за електронске комуникације 
и поштанске услуге (РаТЕЛ), обратила се Управном одбору 
РНИДС-а са захтевом да се за потребе успостављања националног 
CERT-a, сагласно новом Закону о информационој безбедности, 
РАТЕЛ-у додели домен cert.rs, што је и учињено (заједно са церт.срб).

Поводом предлога Стратегије интелектуалне својине за период 
од 2016. до 2020. године, РНИДС је дао коментар који се односи 
на питање заплене домена које се помиње у овом документу. 
Наглашено је да је заплена назива интернет домена спорна из више 
углова, па и правно неизводљива са становишта важећих Општих 
услова о регистрацији назива националних интернет домена и 
домаћег правног поретка. Наведено је да је заштиту најефикасније 
остварити уколико се конкретном лицу забрани одређено штетно 
поступање, забраном регистрације или запленом назива домена 
таква заштита се не постиже, а одређена права се ограничавају 
другим лицима. Текст коментара је усвојио Управни одбор 
РНИДС-а, спроведене су и неформалне консултације са члановима 
Статутарне комисије, а потом је коментар достављен Заводу за 
интелектуалну својину.
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Регистар националног
интернет домена Србије

Chair Vice-Chair (CENTR)
У Бриселу је 14. и 15. децембра одржан 2. званични састанак 
председника и потпредседника свих радних група које се налазе под 
окриљем CENTR-a. У својству потпредседника Административне 
радне групе, на овом састанку учествовао је Стефан Ковач. 
У оквиру самог састанка агенда је била организована у девет 
тематских целина везаних за тренутно функционисање радних 
група, изазове који се постављају и потенцијална унапређења у 
будућем раду.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
www.centr.org

Multistakeholder Advisory Group
од 6. до 9. децембра, у гвадалахари (Мексико) одржан је скуп 
Вишепартнерске саветодавне групе, на којој је учествовао Слободан 
марковић, који је допринео припреми новог сегмента Конференције 
посвећеног учесницима који први пут долазе на IGF - Newcomers 
Track. Осим тога, учествовао је на сесијама које су биле посвећене 
унапређењу удаљеног присуства на IGF-у и развоју дијалога о 
управљању Интернетом у региону Југоисточне Европе.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
www.intgovforum.org/cms/mag

Учешће у радним групама ICANN-а
мирјана Тасић и дејан Ђукић су учествовали у раду ccNSO 
Guideline Review Committee. Комитет је формулисао нацрте 
измена докумената о раду ccNSO, и предвидеп спровођене јавне 
консултације о њима ради сачињавања коначних нацрта.

мирјана Тасић је учествовала у раду CrossCommunity 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. Такође у Latin Generation панелу, Мирјана 
Тасић је преузела председавање и учествовала је у изради коначне 
табеле језика који користе латиничко писмо. 

дејан Ђукић је учествовао у активностима Competition, Consumer 
Trust and Consumer Choice Review Team-а, који има задатак да 
пружи оцену ефеката новог gTLD програма у сфери конкуренције, 
поверења и могућности избора за кориснике.

александар поповић је био активан у раду Радне групе за 
стратешко и оперативно планирање при ccNSO (ccNSO SOP WG). 
Акценат је стављен на оперативни план и буџет за формирање и 
функционисање PTI (Public Tehnical Identifiers), који треба да преузме 
обављање IANA функција.

међународна сарадња

аКТивноСТи РнидС-а 
У ЕвРопи и СвЕТУ

21th CENTR Marketing
од 13. до 14. октобра, у Трондхајму (Норвешка), одржана је 21. 
CENTR-ова маркетиншка радионица, а предраг милићевић је био 
представник РНИДС а. Присуствовало је 38 представника из 25 
националних регистара, VeriSign-а, Afilias-а и CENTR-а, а основна 
тема била су истраживања тржишта домена. РНИДС је био један од 
14 регистара који су доставили своја истраживања. Закључак скупа 
је да би било добро урадити једно истраживање по националним 
тржиштима, али на нивоу CENTR-а, дефинисати област и 
јединствену методологију истраживања, и онда доћи до показатеља 
који су заиста упоредиви на тржиштима свих регистара који буду 
учествовали у пројекту.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
www.centr.org/events/past-events/21st-marketing-
workshop.html

ICANN 57
од 3. до 8. новембра, у Хајдерабаду (Индија), на ICANN-овом 57. 
скупу данко Јевтовић је учествовао даљински, а александар 
поповић је био учесник скупа по Програму подршке од стране 
ccNSO (ccNSO travel funding), као члан Радне групе за стратешко 
и оперативно планирање при ccNSO (ccNSO SOP WG). У фокусу 
његовог учешћа, осим стандардних сесија карактеристичних за 
ове скупове, било је учешће у састанцима ове радне групе, као и 
на састанцима у организацији финансијског директора ICANN- а, 
који су као основни предмет имали наставак планског процеса у 
оквиру дефинисаног стратешког плана, наставак рада на буџету 
за фискалну 2018. и слично. Скупу је такође присуствовао и дејан 
Ђукић, као члан Competition, Consumer Trust and Consumer Choice 
Review Team-а. Тим је одржао састанак у трајању од два радна дана, 
који је имао за претежни циљ да се припреме тезе са најзначајнијим 
закључцима који су потом представљени Управном одбору и ICANN 
заједници.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 
https://meetings.icann.org/en/hyderabad57


