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Едукативно-промотивне активности

РАДНИ ДОРУЧАК СА 
МЕНАЏЕРИМА

У организацији Српске асоцијације менаџера (САМ), 23. марта 
је одржан Радни доручак са преко 30 представника компанија и 
фирми које су чланови овог удружења. Овим поводом су Данко 
Јевтовић, директор РНИДС-а и члан САМ-а, и Предраг Милићевић 
одржали предавање под називом „Брендови на Нету“.

Присутни су имали прилике да се упознају са доменом као основом 
интернет идентитета, погледају бројне студије случаја и чују корисне 
савете о томе како да своје брендове заштите и промовишу на 
Интернету. Предавање је одржано у оквиру РНИДС-ових активности 
и иницијатива за успостављање боље комуникације и сарадње са 
струковним удружењима, које ће бити настављене током 2017.

ВИШЕ: sam.org.rs

Управљање Интернетом

SEEDIG И IntErnEt 
GovErnancE Forum
Управни одбор РНИДС-а је у фебруару донео одлуку о додели 
спонзорства трећем SEEDIG-у (South Eastern European Dialogue 
on Internet Governance), предвиђеном за крај маја у Охриду. 
Представници Фондације ће пружити подршку у организовању 
сесија и узети активно учешће на Конференцији.

Канцеларија генералног секретара Уједињених нација је крајем 
фебруара продужила мандат саветнику директора РНИДС-а 
Слободану Марковићу, у оквиру Вишепартнерске саветодавне 
групе (MAG), која саветује генералног секретара УН-а о програму 
и распореду Форума о управљању Интернетом (IGF).

Односи са интернет заједницом

ПРИЗНАЊЕ САЈТУ 
ФИЛХАРМОНИЈЕ
РНИДС је подржао организацију јубиларне, 20. по реду „Pc 
Press top 50“ доделе награда за 50 домаћих најбољих онлајн 
остварења у 2016. Награде су почетком фебруара додељиване 
у категоријама вести и информације, сервиси, спорт и туризам, 
е-маркет, база знања, модерна породица, слободно време, блог, 
мобилне апликације, и друштвене мреже.

Посебно признање интернет сајту Београдске филхармоније 
(бгф.срб) доделио је Војислав Родић, председник УО РНИДС-а. 
Сајт испуњава све битне критеријуме за интернет локацију 
значајне националне културне институције: налази се на оба 
национална домена, има прикладан садржај, ћирилички текст се 
аутоматски транслитерује у латиницу и има дизајн прилагођен 
мобилним уређајима. Такође, на прави начин је повезан са 
друштвеним мрежама, а поседује и е-сервис за продају улазница, 
што га чини сајтом који је пример доброг интернет присуства.

ВИШЕ: pcpress.rs/top50-2016-pobednici

Решавање спорова у вези са називом домена

ЈЕДАН СПОР РЕшЕН, 
ДВА ПОКРЕНУТА
У арбитражном поступку поводом назива домена ducati.rs, 11. 
јануара је донета одлука да се регистрација спорног назива 
домена пренесе на “Ducati motor holding” из Болоње. 

Покренути су и арбитражни поступци за решавање спорова 
везаних за називе домена tanjuginfo.rs и abbvie.rs.
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Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
јануар-март 2017.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јануар-март 2017.
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Надзор над применом аката о регистрацији

РЕшЕНА ТРИ СЛУЧАЈА 
НЕПОшТОВАЊА АКАТА
Комисија за поступање по примедбама у случају повреда аката о регистрацији је 
поступала у три, релативно сложена, предмета. Установљено је да један ОР условљава 
прелазак регистранта код другог ОР-а, супротно Општим условима о регистрацији 
назива националних интернет домена и Процедурама послова регистрације националних 
интернет домена. Овом ОР-у је изречена опомена, а са његовим представницима је и 
одржан састанак, на ком су усаглашени ставови, те је овај ОР обуставио наведену праксу.

Наредни случај се односио на безбедносни инцидент код једног ОР-а, којим је погођен 
одређени број регистрованих назива националних домена код њега, због неовлашћеног 
приступа системима ОР-а. Имајући у виду да је овај ОР поступио ефикасно на санирању 
последица ширих размера, у случају овог инцидента изречена је само мера упозорења.

На основу притужбе регистранта због промена података о два назива домена, 
Комисија је извршила проверу и закључила да је регистрант ових домена била фирма 
која је променила назив, а да је остао исти административни контакт. Када је регистрант 
променио назив своје фирме, административни контакт је то искористио и регистровао 
фирму са истоветним старим називом, чиме је довео у заблуду оператера овлашћеног 
регистра РНИДС-а, као и оператера РНИДС-а, захтевајући усклађивање података. Ове 
неовлашћене промене су поништене.

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

„ЋИРБАСТЕРС 2“ 
РАЗВЕЈАО ИЗгОВОРЕ  

Панел дискусија под називом „Ћирбастерс 2“, поводом пете 
годишњице .СРБ домена, одржана је 27. јануара у Стартит центру у 
Београду. Закључак око 50 посетилаца и учесника је да коришћење 
ћириличког писма у свакодневној писаној комуникацији, па и оној на 
Интернету, није одраз национализма, већ поштовања свог језика, у 
складу са тим како сви народи широм света поштују свој идентитет.

Дискусију је модерирао Александар гајшек, аутор и водитељ 
емисије „Агапе“ на РТВ Студио Б, а учесници су били: Тијаго Фехејра 
(Thiago Ferreira), директор маркетинга Удружења “Србија за младе”, 
Урош Недељковић, адвокат и путник, мр Владо Ђукановић, 
лингвиста, и Душан Стојичевић, председавајући „Cyrillic Generation 
Panel“ при ICANN у. Они су анализирали пет најчешћих изговора за 
некоришћење ћирилице.

Изговор бр. 1 „Lakse mi je da pisem osisanom latinicom...“, лако 
је развејао Тијаго Фехејра, као Бразилац који се пре пет година 
доселио у Србију, савршено говори српски језик, користи ћирилицу, и 
није му јасно зашто се наш народ одриче своје аутентичности. Други 
изговор „По Уставу су оба писма равноправна...“ је урбана легенда, 
јер Устав Србије каже да је у нашој земљи у службеној употреби 
ћириличко писмо. Адвокат Недељковић објашњава да се код нас 
то често извитопери, па из страха да не будемо означени као 
националисти ми користимо углавном латиничко писмо. И трећи 
изговор „Мени је та ћирилица одраз национализма...“ је несувисао, 
јер се заборавља да је ћирилица писмо настало почетком 10. века и 
да нема никакве везе са „национализмом“ (појам настао у 19. веку). 
Лингвиста Ђукановић је поводом изговора бр. 4 „Не можемо са 
ћирилицом у Европу и свет...“ објаснио да и ЕУ уважава националне 
разноликости, те се ћирилица нашла и на заједничкој валути – евру. 
За изговор бр. 5 „Па не ради вам та ћирилица у мејловима...“, 
Стојичевић каже да је у току спровођење постојећег светског 
стандарда за решавање тог проблема. 

ВИШЕ:  domen.rs/cirbasters2

Односи са интернет заједницом

САРАДЊА РНИДС-А И 
amcham-А

На Округлом столу о заштити интелектуалне својине у 
организацији Америчке привредне коморе (AmCham), одржаном 
24. јануара у Београду, у Хотелу „Crowne Plaza”, теме су биле 
унапређивање прописа за заштиту интелектуалне својине, 
спречавање продаје кривотворене робе путем Интернета и Предлог 
стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020.

У дискусији су учествовали представници Управе царина, МУП-а, 
Завода за интелектуалну својину и јавни тужилац за ВТК Бранко 
Стаменковић. РНИДС је представљао Дејан Ђукић, који је говорио о 
значају разликовања интернет садржаја и назива домена и истакао 
да су мере у смислу брисања домена неделотворне, а често и 
штетне, када је у питању потреба да се одређени садржај уклони, и 
да су ефикасан и логичан пут мере против оног који повреду врши.

Крајем јануара, Слободан Марковић, саветник директора за ИКТ 
политику и односе са интернет заједницом, одржао је састанак са 
колегиницама из AmCham-а, посвећен разматрању могућности 
за сарадњу у наредном периоду. Крајем квартала, Данко 
Јевтовић, директор РНИДС-а, је посетио AmCham и разговарао о 
могућностима институционализације сарадње, о чему је обавестио 
Управни одбор РНИДС-а.

ВИШЕ: amcham.rs

Сарадња са државним институцијама

РЕшАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
ДОМАЋЕг ИНТЕРНЕТА
Слободан Марковић је током првог квартала у више наврата 
имао сусрете и сарадњу са државним органима. Учествовао је 
на састанку о пројекту adminhack.rs, који је покренуо Републички 
секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Канцеларијом UNDP-а 
у Србији, ради прикупљања и систематизовања проблема с којима  
се суочавају ИТ предузетници у пословању.

Сарађивао је са Министарством државне управе и локалне 
самоуправе на решавању проблема непостојања подршке за 
Србију од стране платформи за мобилне апликације (Apple App 
Store и Google Play Store). У Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација је, на састанку о сузбијању онлајн пиратерије, 
пружио информације о законитом поступању у случају кршења 
права интелектуалне својине на домаћим интернет сајтовима, као и 
механизмом за вансудско решавање доменских спорова.
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Регистар националног
интернет домена Србије

утицај на тржишни удео националних домена, као и да повећање 
цена националних домена не утиче негативно на пораст њиховог 
броја. Michiel Henneke из SIDN-а је додао да према резултатима 
истраживања они који воле Фејсбук мање региструју домене од 
оних који га не воле, да се смањује број регистрација од стране 
индивидуалних корисника и да су паметни телефони доминантни 
уређаји за приступ Интернету у свим старосним категоријама.

ВИШЕ: centr.org/events/past-events/22nd-centr-marketing-
workshop.html

52nd cEntr Legal
У Љубљани је, 2. и 3. фебруара, ARNES био домаћин 52. 
правне радионице CENTR-а, на којој је учестовао Дејан Ђукић. 
Преовлађујуће теме су биле општи услови регистрације, уговори са 
регистрарима, примена General Data Protection Regulation (GDPR), 
суспендовање домена, судски случајеви, тачност података у 
WHOIS-у и др. Тема приватности, као и питање суспензије домена на 
основу захтева органа ненадлежних јурисдикција, одузела је највећи 
део времена. Такође и GDPR, чија примена почиње наредне године, 
тема је којом се велики број регистра тренутно бави.

ВИШЕ: centr.org/events/past-events/52nd-centr-legal-
regulatory-workshop.html

40th cEntr admin
У Варшави је, 8. и 9. фебруара, одржан 40. административни 
састанак CENTR-а, којем је присуствовао Стефан Ковач. Као 
најзанимљивије, издвојиле су се презентације представника 
британског националног регистра о систему пословне 
интелигенције који британски регистар користи за напредне 
анализе, презентација представника компаније Гугл о њиховом 
новом софтверу за регистрацију домена који нуде регистрима 
широм света, као и сесије везане за ретроспективу двогодишњег 
рада групе и стратешке циљеве у будућности. Одржани су и избори 
за руководство Радне групе, а за потпредседника Административне 
радне групе поново је изабран Стефан Ковач.

ВИШЕ: centr.org/events/upcoming-events/40th-centr-
administrative-workshop-warsaw-poland.html

Domain Pulse 2017
У Бечу је, 16. и 17. фебруара, Александар Поповић учествовао 
на скупу „Domain Pulse 2017“. Централне теме су биле безбедност 
крајњих корисника на мрежи, заштита података, доменска 
статистика, осврт на IANA транзицију, као и актуелности у 
регистрима немачког говорног подручја.

ВИШЕ: domainpulse.at

IGF maG
На састанку Multistakeholder Advisory Group (MAG), одржаном од 1. 
до 3. марта у Женеви, присуствовао је Слободан Марковић, а темa 
је био Форум о управљању Интернетом (IGF). На састанку је усвојена 
тема IGF-а, као и скуп докумената који ће пратити глобални јавни 
позив за предлагање сесија, радионица и других садржаја на IGF-у.

ВИШЕ: intgovforum.org/cms/mag

Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А 
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

Icann 58
На 58. ICANN-овом скупу, одржаном од 11. до 16. марта у 
Копенхагену, присуствовали су представници РНИДС-а уз 
директну подршку организатора. РНИДС су, поред директора 
Данка Јевтовића, представљали и Мирјана Тасић у својству 
председавајуће Latin Generation панела, као и у својству члана РГ 
ccNSO Guidelines Review Commitee, затим Дејан Ђукић у својству 
члана Guidelines Review Committee и Competition, Consumer Trust, and 
Consumer Choice Review (CCT-REVIEW) тима, Александар Поповић у 
својству члана Радне групе за стратешко и оперативно планирање 
при ccNSO (ccNSO Strategic and Operational Planning Working 
Group) који је учествовао и у раду Радне групе за буџет (Budget 
Working Group), Стефан Ковач у својству амбасадора NextGen 
програма, Јелена Ожеговић у оквиру ICANN Fellowship програма, 
која је такође била активна и у раду ICANN-овог Pilot Onboarding 
Community програма. Скупу је присуствовао и Жарко Кецић, као 
члан експертског тима (Security, Stability, and Resiliency Review 
Team) за проверу система, процеса и правила ICANN-а која се тичу 
безбедности, стабилности, отпорности и глобалне оперативности 
система јединствених интернет идентификатора.

ВИШЕ: meetings.icann.org/en/copenhagen58

cEntr BoD
Данко Јевтовић је 16. јануара учествовао на радном састанку у 
просторијама Удружења CENTR, у Бриселу. Он је, у оквиру својих 
задужења као ризничара и као члана УО (Board of Directors) 
CENTR-а, вршио надзор над финансијским пословањем Удружења.

22nd cEntr marketing
У Левену у Белгији, 2. и 3. фебруара је одржана 22. CENTR-ова 
маркетиншка радионица, којој је као представник РНИДС-а 
присуствовао Предраг Милићевић, заједно са 35 представника из 
21 националног регистра, VeriSign-а и CENTR-а. Једна од главних 
тема радионице су били трендови на доменском тржишту. Patrick 
Myles из CENTR-а је изнео да дугорочни средњи раст броја домена 
наставља да опада, али да нови генерички домени немају већи 


