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Рад Фондације

Организација скупова

Редовна седница Конференције суоснивача одржана је 16.
децембра у београдском хотелу „Ин“. Од 73 суоснивача РНИДС-а,
њих 49 је имало своје овлашћене представнике на седници
Конференције суоснивача.

РНИДС је већ пету годину заредом, у оквиру „Европског месеца
сајбер безбедности“, организовао панел дискусију, овога пута под
називом „Проблеми и решења интернет безбедности“, 17. октобра,
у Центру за промоцију науке у Београду.

РЕДОВНА СЕДНИЦА
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

решења ЗА интернет
безбедност

О проблемима фишинга и онлајн превара у Србији говорио је
Бранко Стаменковић, посебни тужилац за високотехнолошки
криминал из Тужилаштва за ВТК у Београду. Он је нагласио да су
Тужилаштву руке у оваквим случајевима обично везане, будући
да се извршиоци углавном налазе у земљама које још увек нису
ратификовале Конвенцију о сајбер криминалу Савета Европе, која је
тренутно једини међународно признати инструмент.

На овој седници усвојени су нови Општи услови о раду
овлашћених регистара РНИДС-а, измене и допуне Статута
Фондације, Извештај екстерног ревизора и спроведене су
консултације о Плану и програму за 2018. Након седнице,
одржана је јавна седница Управног одбора, на којој су чланови УО
одговарали на питања представника суоснивача.

Унапређивање аката о регистрацији

НОВИ ОПШТИ УСЛОВИ
ЗА ОР-ОВЕ
Након јавне расправе и представљања на Конференцији ОР-ова
одржаној 21. новембра, размотрени су сви предлози, а неки од
њих су и унети у Нацрт Општих услова о раду ОР-ова.
На седници Конференције суоснивача, одржаној 16. децембра,
усвојени су нови Општи услови о раду овлашћених регистара
РНИДС-а. Како је почетак важења овог акта везан за датум
објављивања на сајту РНИДС-а, овај акт почиње да важи 30 дана
након објаве, односно 28. јануара 2018. У наредној фази следи
додатна анализа Техничких и административних услова за рад
ОР-ова и Правилника о поступку надзора над применом аката
о регистрацији назива домена и раду овлашћених регистара
РНИДС-а, а након тога њихово разматрање од стране Управног
одбора, ради усвајања.

Александар Павловић, систем инжењер компаније “Coming” из
Београда, је одржао презентацију на тему „Како сам преживео
напад криптолокера“. Као превентивну меру од оваквих напада
навео је дефинисање политике сигурности на нивоу организације,
едукацију запослених о информатичкој сигурности, те унапређивње
сигурности е-поште.
Жарко Кецић, в. д. директора РНИДС-а и руководилац Сектора
ИКТ сервиса, је говорио о томе на које начине РНИДС брине о
безбедности националних домена .RS и .СРБ, истичући чињеницу
да је РНИДС једини регистар националних интернет домена у свету
који има три нивоа заштите домена. Најавио је и да РНИДС планира
да уведе DNSSEC (DNS Security Extensions) за обе доменске зоне
највишег нивоа и све зоне другог нивоа у својој надлежности.
Гост из Русије, Александар Венедјухин, истраживач из Техничког
центра за Интернет из Русије, говорио је о DNSSEC - систему
сигурносних стандарда који омогућава проверу интегритета
података у DNS-у, те искуствима његове имплементације. Он је
објаснио да DNSSEC штити кориснике од погрешних DNS података,
које би могли да им пошаљу они који желе да их преусмере на
погрешне веб адресе и домогну се њихових личних података.
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Развој тржишта домена

ИНТЕРНЕТ
ПРИСУСТВО

Статистика домена
Број регистрованих назива .RS домена
октобар-децембар 2017.
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Сарадња са овлашћеним регистрима

ОГЛАСИ, услови И АНКЕТА
Током четвртог квартала 2017. настављено је са Програмом суфинансирања
оглашавања овлашћених регистара РНИДС-а. У овом кварталу своје кампање су
спровели Ninet и Complus, док су уговоре о суфинансирању потписали IP Plus и NetCast.
Конференцијa овлашћених регистара РНИДС-а је одржана 21. новембра и једна од
главних тема био је крај јавне расправе о новим Општим условима о раду овлашћених
регистара националних интернет домена. Поред овога, на Конференцији ОР-ова се
разговарало и о безбедности система ОР-ова, DNSSEC-у и РНИДС-овим едукацијама
широм Србије као шанси за промоцију ОР-ова.
Поводом Конференције ОР-ова спроведена је анкета која је дала бољи увид у то како
ОР-ови пружају услуге заштите домена. Резултати су показали да је само шест ОР-ова
објавило информације о три нивоа заштите на својим веб сајтовима, девет њих нуди и
промовише ове услуге у разговору са својим корисницима, а три ОР-а их нуди директно
у процесу регистрације домена на својим сајтовима. Ови резултати су представљени на
Конференцији, а ОР-ови су подстакнути да пронађу начин да три нивоа заштите домена
искористе за унапређивање својих услуга.

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

ПОСЛОВНО ПРИСУСТВО
НА ИНТЕРНЕТУ

Организација и суорганизација скупова

конференција RSNOG
И радионица IPV6
Трећа RSNOG конференција одржана је 23. новембра, у
Београду, уз подршку РНИДС-а, RIPE NCC, Serbian Open Exchange
(SOX) и Mainstream-a. Скуп је одржан у сарадњи са Интернет
друштвом (Internet Society) које је истог дана организовало ISOC
ION конференцију. Обе конференције окупиле су преко 120
стручњака из највећих домаћих телекомуникационих компанија,
кабловских оператора, интернет и хостинг провајдера. Детаљније
информације на rsnog.rs.

РНИДС је током јесени одржао едукативне програме о основама
доброг пословног присуства на Интернету. Едукације су одржане:
6. октобра у Лесковцу, у сарадњи са Општим удружењем
предузетника Града Лесковца, 24. октобра у Врњачкој Бањи, у
сарадњи са Општином Врњачка Бања и 28. новембра у Панчеву,
у сарадњи са овлашћеним регистром „MadNet“ и Регионалном
привредном комором Јужнобанатског управног округа.
Као предавачи на едукацијама су учествовали Предраг Милићевић
(са темом правилног пословног наступа на Интернету), Лазар
Бошковић и Драган Варагић (са саветима за осмишљавање и
израду веб сајта), Иван Минић (са темом најчешћих заблуда и
грешака предузетника), Милоје Секулић и Иван Билди (са темом
наступа на друштвеним мрежама) и Јелена Ожеговић (тема: „Увод у
оглашавање на Интернету“). Едукацијама је присуствовало око 180
предузетника, представника малих предузећа, удружења и локалних
институција, као и припадника локалних интернет заједница и
заинтересованих појединаца. Просечне оцене целокупног утиска о
едукацијама, које су дали присутни, кретале су се између 4,6 и 4,7.

РНИДС је организовао и бесплатну радионицу на тему „Примена
IPv6 у кабловским и мобилним мрежама“, 22. новембра, у
Београду. Радионица је била намењена операторима мрежа,
пружаоцима интернет услуга, академским и државним
институцијама и на њој је било речи о основама IPv6 и транзиције
са IPv4, као и увођењу IPv6 и IPv6-only мрежа.

Рад Канцеларије

КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ
Као сарадник за опште и административне послове, путем јавног
конкурса, примљена је Мирјана Миловановић. Са Слободаном
Марковићем, саветником за ИКТ политике и односе са интернет
заједницом, раскинут је Уговор о раду на његов захтев.

Решавање спорова у вези са називом домена

СПОРНИ ДОМЕН иде
ВЛАСНИКУ БРЕНДА
У арбитражном поступку поводом назива домена “kryolan.rs”,
10. октобра донета је одлука да се регистрација спорног назива
домена, а самим тим и његовог поддомена “shop.kryolan.rs”,
пренесе са “Fashion System Со” д.о.о, из Београда, на “Кryolan”
GmbH, из Берлина.
Арбитражно веће је установило да је компанија “Кryolan” власник
истоименог жига и да никада није дала свој писани пристанак да
домаћа фирма спорни домен региструје за себе, као и да природа
њиховог пословног односа то није подразумевала.
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Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А
У ЕВРОПИ И свету

RIPE 75
У Дубаију, од 22. до 26 октобра, на Конференцији RIPE 75
учествовао је Жарко Кецић, в. д. директора и руководилац Сектора
за ИКТ. Ову конференцију, осим стандардних проблема рутирања,
заштите BGP протокола и техничких детаља везаних за DNS,
обележиле су бројне теме везане за IoT (Internet of Things), њихову
безбедност и стандардизацију протокола. Оформљена је и нова
радна група RIPE-а која ће се бавити овом тематиком.
ВИШЕ: ripe75.ripe.net

60th ICANN
На 60. ICANN-овом скупу, од 28. октобра до 3. новембра, у Абу
Дабију, присуствовали су запослени РНИДС-а (уз директну подршку
организатора) који су имали прилике да учествују у састанцима у
оквиру појединачних радних група и програма.

1st CENTR Leaders Meeting
У Бриселу је 5. октобра, у оквиру 58. Генералне скупштине CENTR-а,
одржан први CENTR Leaders Meeting, а испред РНИДС-а учествовао је
Жарко Кецић, в. д. директора. Учесници скупа су били руководиоци
европских националних регистара, који су разменили искуства
везана за унапређивање пословања и односа са овлашћеним
регистрима. Такође, било је речи о диверсификацији пословних
активности регистара, као и о правним аспектима нових правила
Европске уније и све чешћих захтева да би регистри требало да се
баве и садржајем који се објављује на националним доменима.
ВИШЕ: centr.org

ICANN SSR2 – Internal ICANN Systems
and Procedures Review
У Лос Анђелесу је 9. и 10. октобра одржан ICANN-ов скуп
на коме је, као члан експертског тима за проверу интерних и
екстерних система и процедура ICANN-а, учествовао Жарко
Кецић, руководилац Сектора за ИКТ и в. д. директора РНИДС-а.
Он је у седишту ICANN-a вршио проверу интерних система и
процедура ICANN-a везаних за безбедност јединствених интернет
идентификатора. Резултати провере биће објављени у заједничком
извештају Тима за проверу.

24th CENTR Marketing
У Загребу је 12. и 13. октобра одржана 24. CENTR-ова маркетиншка
радионица уз присуство 30 представника из 20 националних
регистара, Afilias-а, NeuStar-а и CENTR-а. Домаћин је био хрватски
регистар CARNet, а као представник РНИДС-а је учествовао
Предраг Милићевић. Најзанимљивија презентација се односила на
DomainID, DENIC-ово решење које представља јединствен сервис
за пријављивање на различите веб сервисе, а базирано је на
властитом интернет домену. Закључци скупа су да обнова све више
утиче на пораст броја домена, да је content marketing доминантан
облик маркетиншке комуникације и да је GDPR у центру пажње.

Поред в. д. директора Жарка Кецића, који је учествовао као
члан експертског Тима за проверу система, процеса и правила
ICANN-а (Security, Stability, and Resiliency Review Team), који се тичу
безбедности, стабилности, отпорности и глобалне оперативности
система јединствених интернет идентификатора, РНИДС су
представљали и Мирјана Тасић у својству председавајуће Latin
Generation панела, као и у својству члана РГ ccNSO Guidelines Review
Commitee и члана РГ Policy Development Process (PDP) - Retirement,
и Дејан Ђукић у својству члана Guidelines Review Committee и
Competition, Consumer Trust, and Consumer Choice Review (CCTREVIEW) Team-a. Јелена Ожеговић је учествовала у оквиру ICANN
Fellowship програма, а такође је била активна и у раду ICANN-овог
Community Onboarding Pilot програма, у ком је као део ccNSO
заједнице, била ментор Суражу Адхикарију из непалског регистра
националног интернет домена (.NP). Скупу је такође присуствовао и
Милоје Секулић, члан Управног одбора РНИДС-а.
ВИШЕ: meetings.icann.org/en/abudhabi60

IGF 2017
Форуму о управљању Интернетом (Internet Governance Forum), од
18. до 21. децембра, у Женеви, присуствовала је Jeлена Ожеговић,
сарадница за маркетинг и комуникације. У оквиру званичног
програма IGF-a, она је била један од организатора и модератора
радионице на тему комуницирања у сфери управљања Интернетом.
ВИШЕ: igf2017.swiss
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