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Рад Фондације

иЗБОР РУКОВОДСТВА 
КОНФЕРЕНЦиЈЕ
Изборна седница Конференције суоснивача РНИДС-а одржана је 
16. септембра у Хотелу “Ин“ у Београду.

Присутни овлашћени представници 56 суоснивача су поново 
изабрали Зорана Бухавца за председника и ивана Минића за 
заменика председника Конференције суоснивача РНИДС-а, са 
мандатом од две године.

Рад Канцеларије

КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ
Након истека четворогодишњег мандата директору РНИДС-а 
Данку Јевтовићу, спроведен је конкурс за избор новог директора 
Фондације. Пошто ни један од пријављених кандидата није добио 
потребну већину гласова Управног одбора, на седници 15. јула 
одлучено је да Жарко Кецић, дотадашњи руководилац Сектора 
ИКТ сервиса, буде и вршилац дужности директора РНИДС-а до 
избора новог директора.

У Сектору ИКТ сервиса је на новоформирано радно место ИКТ 
оператер, путем јавног конкурса, примљена Бојана Живковић. 
Основне активности које ће Бојана обављати у РНИДС-у су 
послови регистрације назива домена и пружање помоћи 
овлашћеним регистрима везаним за послове регистрације.

Са Александром Поповићем, руководиоцем Сектора за 
финансије, раскинут је Уговор о раду на његов захтев. Јована 
Цветковић, координатор за опште и административне послове, 
обављаће део послова које је до сада обављао Александар, а са 
њим је постигнут договор да у наредном периоду пружа стручну 
помоћ у области послова Сектора за финансије. 
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Послови Регистра

иНФРАСТРУКТУРА и 
БЕЗБЕДНОСТ

Као и до сада, тако и у трећем кварталу 2017. није било прекида у 
раду Система за регистрацију домена и мреже ауторитативних DNS 
сервера РНИДС-а. Сви сервиси су радили без прекида и било каквог 
проблема или успорења и били су доступни корисницима 100% 
времена. Током планираног прекида рада у датацентру на ЕТФ, 
обављена је замена електроенергетске опреме.

Радило се и на ажурирању правилника, процеса и процедура 
везаних за безбедност ИКТ система РНИДС-а, у складу са Законом 
и Актом о безбедности ИКТ система РНИДС-а. Такође, унапређена је 
безбедност мобилних уређаја који приступају системима РНИДС-а и 
реконфигурисана су права приступа појединим деловима система. 

Као и у ранијим периодима, настављени су напади на јавне 
сервисе РНиДС-а. Повремени напади на DNS сервере РНИДС-а 
нису озбиљније утицали на рад сервиса, а њихово трајање  је било 
релативно кратко, од 5 до 30 минута. Веб презентација Фондације, 
као и остали сајтови РНИДС-а, били су више пута изложени 
краткотрајним DDoS нападима, учитавање веб садржаја било је 
успорено, али су сви сервиси радили.

Развој и примена правила за регистрацију

УНАПРЕђиВАњЕ АКАТА 
Завршена је фаза припреме иницијалног сета аката који регулишу 
рад овлашћених регистара РНиДС-а. У питању су Нацрт Општих 
услова о раду ОР ова, Нацрт Техничких и административних услова 
за рад ОР ова, Правилник о поступку надзора над применом аката 
о регистрацији назива домена и раду овлашћених регистара, као и 
помоћни попис свих обавеза ОР-ова које проистичу из поменутих 
докумената. Нацрти ових аката су достављени Управном одбору и 
биће послати на јавну расправу. 
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Развој тржишта домена

СТАТиСТиКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
јул-септембар 2017.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јул-септембар 2017.
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Сарадња са овлашћеним регистрима

иНТЕНЗиВиРАњЕ САРАДњЕ
Током трећег квартала настављено је са Програмом суфинансирања оглашавања 
овлашћених регистара РНИДС-а. Своје кампање су покренула четири ОР-а: Ninet, 
Commplus (већ су их имали раније), Adriahost и Unlimited Internet (по први пут их спроводе). 
Eutelnet је потписао Уговор о суфинансирању, док су NetCast-у, Medianis-у и IP Plus-у 
послати уговори на потписивање.

У овом кварталу обављени су и послови прикључења два нова овлашћена регистра, и 
започета је процедура за прикључење још једног. У склопу редовног надзора над радом 
овлашћених регистара РНИДС-а, извршено је оцењивање ОР ова по основу броја домена. 
ОР овима који нису имали на крају 2016. најмање 100 назива домена за које обављају 
послове регистрацији и најмање 80.000 динара промета достављен је допис којим су 
обавештени да су негативно оцењени.

У оквиру организовање едукација у градовима и општинама ван Београда, посебно 
место предвиђено је за овлашћене регистре РНИДС-а, којима је понуђено да буду локални 
организатор догађаја, промо партнер или посетилац. Pеакција представника овлашћених 
регистара је била веома позитивна, тако да су 27 од 39 ОР-ова изразила интересовање за 
учешће у пројекту на неки од понуђених начина.

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 активности

ЕДУКАТиВНА ЛЕТњА 
ПРОМО АКЦиЈА  

Током лета, за све оне који желе да брзо и лако сазнају све оно 
што им треба да успешно наступе на Интернету, РНИДС је спремио 
обиље корисног садржаја. Едукативна летња промо акција РНИДС-а, 
од јула до краја септембра, састојала се од мноштва инфографика, 
едукативних текстова, аудио и видео материјала и практичних 
доменских савета.

Током акције је било објављено шест пакета садржаја, креираних 
са циљем подизања свести потенцијалних регистраната о 
важности поседовања веб сајта на сопственом интернет домену и 
предностима националних интернет домена. Циљне групе су били 
предузетници, мала и средња предузећа и ИТ професионалци. 
Онлајн садржаји су обрађени тако да корисници могу да их читају, 
гледају или слушају, у облику и рачунарском формату који им 
највише одговара, у жељено време и на жељеном уређају и да 
их деле преко друштвених мрежа. Припремљени су и фајлови за 
штампање инфографика, као и ролапа, плаката и флајера насталих 
од њега, а које су овлашћени регистри РНИДС-а могли да искористе 
у својој офлајн промоцији.

Такође, за дугорочне едукативне и промотивне потребе РНИДС-а, 
осмишљени су и креативни начини за поновно објављивање истог 
садржаја, у истоветном или измењеном облику. РНИДС је међу 
првима у Србији применио Intelligent Content, концепт садржаја 
који је структурално раздвојен у логичне целине, вишекратно 
употребљив, измењиве форме и прилагодљив за различиту 
публику. Обиље корисног едукативног садржаја за чланове српске 
интернет заједнице учињено је тако трајно и лако доступним, као 
ресурс знања о битним темама интернет присуства.

Сви ови едукативни материјали су били слободни за преузимање 
и даље објављивање, јер РНИДС наставља да поклања знање 
српској интернет заједници. Посебни позиви за преузимање и 
објављивање овог корисног едукативног садржаја, сваких 14 дана 
слати су медијима и овлашћеним регистрима РНИДС-а. Садржаји су 
били оглашавани на Фејсбуку, Твитеру и Инстаграму, где их је видело 
око 640.000 људи, а забележено је око 11.880 реакција. 

ВИШЕ: domen.rs/promotivni-materijali

Рад Фондације

СПОРАЗУМ О САРАДњи
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ и 
Удружење „Милутин Миланковић“ из Београда потписали су 
Споразум о сарадњи 14. септембра.

Потписивање Споразума основ је за спровођење заједничких 
едукативних активности за чланове Удружења и ширу јавност, а 
све у циљу промовисања Интернета као глобалне комуникационе 
мреже доступне свима. Удружење „Милутин Миланковић“ је научно-
стручно, истраживачко, меморијално, непрофитно и невладино 
удружење, формирано 2007. ради промовисања научног 
стваралаштва, педагошког, књижевног и инжењерског деловања 
великана српске и светске науке Милутина Миланковића.

Надзор над применом аката о регистрацији

АДВОКАТСКи СПОР 
ПОВОДОМ ДОМЕНА
Проблем који је постојао у вези са називом домена Адвокатске 
коморе Београда akb.org.rs, је пренет и у овај квартал.

Наиме, након што је РНИДС примио још један захтев Адвокатске 
коморе Београда, са додатном документацијом, извршена је 
промена административног контакта за овај домен. Након 
ове измене у дневном листу “Курир” је изашао чланак у ком је 
нетачно представљено поступање РНИДС-а око овог домена, 
од стране једног од учесника у спорењу између адвоката. Истог 
дана затражено је да у складу са Законом о јавном информисању 
објави одговор РНИДС-а, што је и урађено наредних дана.
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Интерни информатор Фондације “Регистар националног интернет домена Србије”. Излази 
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Регистар националног
интернет домена Србије

Програми едукације

ЕДУКАЦиЈЕ У ГОСТиМА   
Током трећег квартала су настављене активности едукације 
агенција и маркетиншких стручњака на тему правилног интернет 
присуства. У оквиру њих је 7. јула за запослене у агенцији 
„Homepage“, руководилац Сектора маркетинга и комуникација 
Предраг Милићевић одржао затворено предавање о брендовима 
на нету, са практичним примерима и саветима који им могу 
користити у раду са клијентима. 

РНИДС је подржао четврти Developers mDay који је 24. септембра 
одржан у организацији Mainstream-а, овлашћеног регистра 
РНИДС-а. Овом приликом је пред око 150 присутних сарадница за 
маркетинг и комуникације Јелена Ожеговић одржала предавање о 
три нивоа заштите интернет домена и важности безбедности DNS-a.

Учешће на другим скуповима

ДОМАћи иНТЕРНЕТ 
СКУПОВи  
Саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом 
Слободан Марковић је током трећег квартала учествовао на 
следећим скуповима од значаја за домаћу интернет заједницу:
- 8. септембра је учествовао на панелу о развоју ИТ сектора на 
конференцији Digital 2017, у организацији Color Media групе
- 14. септембра је модерирао панел о мобилном банкарству на 
OMGcommerce, у организацији Нетокрације
- 19. септембра је одржао говор о развоју Интернета у Србији на 
прослави 25 година ISOC-а, у организацији ISOC Belgrade chapter.

Међународна сарадња

АКТиВНОСТи РНиДС-А 
У ЕВРОПи и АЗиЈи

10th TLDCON 2017
72th APTLD Members Meeting
У Алмати (Казахстан) је 6. и 7. септембра одржана 10. Међународна 
конференција администратора и регистaра националних домена 
највишег нивоа ЗНД, Централне и Источне Европе (TLDKON). А у 
Тбилисију (Грузија) је 14. и 15. септембра одржан 72. састанак 
Азијско-пацифичке асоцијације регистaра националних домена 
највишег нивоа (APTLD).

У име РНИДС-а, на оба ова скупа присуствовао је члан Управног 
одбора Горан Миланковић.

ВИШЕ: meeting2017.cctld.ru
             aptld72.ge

42nd CENTR Admin
56th CENTR Legal
У Порту је 14. септембра одржана 42. административна 
радионица CENTR-а, а од 26. до 27. септембра у Стокхолму је 
одржана 56. правна радионица CENTR-а. У име РНИДС-а, на оба 
ова скупа присуствовао је руководилац Сектора општих и правних 
послова Дејан ђукић.

Поред редовних тема, оно што је посебно интересантно, оба 
ова скупа су значајно време посветила General Data Protection 
Regulation (GDPR) - Општој уредби о заштити података о личности 
Европске уније. Иако је иста тема, ова два скупа су на различите 
начине разматрале проблематику - Административна радионица 
претежно у смислу имплементације посебних услова, док се 
Правна радионица бавила увођењем потребних измена у правила и 
политике националних регистара.

ВИШЕ: centr.org


