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Организација и суорганизација скупова

Организација скупова

ДИРЕКТОР ГУГЛА ЗА
АУТОРСКО ПРАВО НА
СКУПУ „ИНТЕРНЕТ
ДИЈАЛОГ“

„НА КЛИК ДО КУПЦА“
ЗА КРУШЕВАЧКЕ
ПРИВРЕДНИКЕ
Правилан пословни наступ на интернету, оптимизација сајта за
Гугл претраге, различити аспекти безбедности онлајн пословања,
као о предности које мали бизниси могу имати од оглашавања на
интернету, теме предавања одржаних за предузетнике из Крушевца
и околине који су се 4. априла окупили у сали Регионалне привредне
коморе Расинског управног округа. Едукација „На клик до
купца“ одржана је 4. априла у организацији Фондације „Регистар
националног интернет домена Србије“ и РПК Крушевац.

ФОТО: TWOTECHNOLOGIES

Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и
комуникација Фондације РНИДС, објаснио је каква је улога интернет
домена у правилном пословном наступу на интернету, нагласивши
значај домаћих домена за ефикасност интернет наступа и пословни
кредибилитет предузећа.

У фокусу скупа било је излагање др Седрика Манаре, директора
Гугла за ауторско право, са којим је разговарао проф. др Душан В.
Поповић, редовни професор Правног факултета. Др Седрик Манара
је излагање започео освртом на историјску позадину питања
заштите ауторског права и објаснио да је данас регулација ове
области изузетно захтевна, услед чињенице да корисници са сваког
дела планете путем великог броја платформи приступају истом
садржају, док је ауторско право предмет локалних закона. Кључни
изазов са којим се регулатива интелектуалне својине суочава на
интернету је вишеструкост – мноштво платформи на којима је
доступна невероватна количина садржаја који практично свако
са паметним телефоном може да постави. Зато је важно знати да
се у дигитализованом свету ауторско право тиче баш свакога ко
неки садржај пласира на интернету. Данас појединац са паметним
телефоном није само онај који конзумира, већ је и онај који ствара
садржај. До 99% креативног садржаја доступног на интернету не
постављају професионалци, већ аматери.
У наставку скупа било је речи о пракси Комисије за решавање
спорова поводом регистрације назива националних интернет
домена Србије у претходној години и појединим спорним
процесноправним питањима, о чему су говорили проф. др Сања
Радовановић и доц. др Марко Јовановић.
ВИШЕ: рнидс.срб/интернет-дијалог

ФОТО: RNIDS

Стручни скуп „Интернет дијалог“ одржан је 5. јуна у
Конференцијској сали Правног факултета у организацији
Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“
(РНИДС) и Правног факултета Универзитета у Београду.

„У информатици и безбедности ништа није 100% безбедно“,
објаснио је Александар Костадиновић, систем администратор у
РНИДС-у. Међутим корисници треба максимално да се потруде да
заштите свој интернет излог – сајт свог предузећа, бригом о свом
називу домена.
Миодраг Ристић, предузетник и власник штампарије Дето д.о.о. у
свом излагању констатовао је да је SEO (search engine optimization)
увек „рударски“ посао, али да се исплати „засукати рукаве“ и
прилагодити сајт предузећа Гугловим алгоритмима претраге.
Оглашавање на интернету је још увек најповољнији начин
рекламирања за предузећа, међутим мало их користи могућности
које су на располагању, констатовала је Дијана Милутиновић,
сарадница за маркетинг и комуникације Фондације РНИДС.
ВИШЕ: рнидс.срб/на-клик-до-купца-крушевац
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Сарадња са овлашћеним регистрима

ТЕХНИЧКА И МАРКЕТИНШКА
ПОДРШКА ОР-ОВИМА
Током другог квартала два предузећа постала су нови овлашћени регистри РНИДС-а, док
је један ОР престао са радом због спајања правних лица.

ИНТЕРНЕТ
ПРИСУСТВО

Програм суфинансирања оглашавања користиле су компаније Adriahost и Eutelnet, која се
по први пут укључила у програм суфинансирања.
Маркетиншким одељењима ОР-ова су редовно достављана различита обавештења – о
ранг-листама ОР-ова, позиви на РНИДС-ове догађаје, едукације и конференције, извештаји
и информације о реализованим активностима, као и информације о релевантним
активностима CENTR-a.

Фондација “Регистар националног
интернет домена Србије”
rnids.rs | рнидс.срб

Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА

Дом домаћих домена
domen.rs | домен.срб
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Сарадња са овлашћеним регистрима

ОКРУГЛИ СТО О
СИСТЕМУ НАЗИВА
ДОМЕНА ЗА СТУДЕНТЕ
НИША И КРАГУЈЕВЦА

НЕФОРМАЛНА
СТРАНА САРАДЊЕ –
ОРШТИЉАДА
За колеге из овлашћених регистара РНИДС је организовао
неформално дружење 6. јуна у амбијенту Аде Сафари. Без обзира
на високу температуру ваздуха, искоришћена је прилика да се
ужива у природи и хладовини поред језера, дружи и разговара о
темама мање или више везаним за посао.

Током оба скупа проф. др Душан В. Поповић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду, студентима права
и другим окупљеним професионалцима из бранше појашњавао је
појмове жига и домена, образложио системе регистрације жигова
и регистрације домена, а објаснио и разлику између генеричких и
националних домена. Говорио је и о томе како се решавају спорови
поводом назива домена глобално, а како локално, наводећи
примере спорова који су вођени пред WIPO (World Intellectual
Property Organization), али је издвојио и најзанимљивије примере из
домаће праксе који се тичу спорења поводом .СРБ и .RS домена.
На скупу у Нишу говорио је доц. др Марко Јовановић,
потпредседник Комисије за решавање спорова поводом
регистрације назива националних интернет домена Србије, и
објаснио како изгледа сам поступак пред Комисијом. Дејан
Ђукић, руководиоца Сектора за опште и правне послове РНИДС-а,
указао је на правни оквир регистрације .RS и .СРБ домена,
правни положај регистранта, и навео који подаци су значајни за
регистрацију назива домена и који услови се примењују на рад
овлашћених регистара

ФОТО: ВАЊА КЕСЕР

Током пролећа, у априлу и мају, одржана су два округла стола на
правним факултетима у Нишу и Крагујевцу које је Фондација
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС)
организовала у сарадњи са студентским парламентима
припадајућих правних факултета.

Рад Канцеларије

ЕДУКАЦИЈЕ
Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и
комуникација, гостовао је као предавач у оквиру mts радионица
за мале предузетнике у Београду и Новом Саду. Био је предавач
током циклуса радионица које је организовала Привредна
комора Београда на тему дигиталног маркетинга; говорио је
на манифестацији Е-трговина на Палићу; предавао је у оквиру
радионице коју је Societe Generale банка организовала у Јагодини
и током семинара за библиотекаре у Бањи Врујци; одржао је
предавање на Сајму технике у Београду са колегом Александром
Костадиновићем, систем администратором РНИДС-а.
Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова,
учествовао је на округлом столу на тему заштите права
интелектуалне својине на интернету, који је организовала Америчка
привредна комора у Србији (AmCham) 23. априла 2019.

ФОТО: ВАЊА КЕСЕР

Рад Фондације

Током крагујевачког окупљања проф. др Сања Радовановић,
арбитар Комисије за решавање спорова поводом регистрације
назива националних интернет домена Србије, посветила је своје
излагање условима и процедурама које се прате приликом
регистрације жига. На скупу је говорио и Владимир Манић,
директор РНИДС-а, који је окупљенима представио рад, активности,
одговорности и начин функционисања Фондације.
ВИШЕ: рнидс.срб/округли-сто- ниш и рнидс.срб/округлисто-крагујевац

МАЈСКА СЕДНИЦА
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
СУОСНИВАЧА РНИДС-А
У суботу, 25. маја, одржано је редовно заседање Конференције
суоснивача РНИДС-а у хотелу Холидеј Ин у Београду, на коме су
присуствовали овлашћени представници 86 суоснивача.
По окончању заседања Конференције суоснивача одржана
је отворена седница Управног одбора којој су присуствовали
заинтересовани чланови Конференције.
ВИДЕО: Мајско заседање Конференција суоснивача
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Међународна сарадња

65th ICANN Meeting: од 24. до 27. 06.
2019, Маракеш (Мароко)

АКТИВНОСТИ РНИДС-А
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

На састанку ICANN65 учествовао је Жарко Кецић, као члан тима
за унапређење безбедности система и процедура везаних за
јединствене интернет идентификаторе (SSR2 Review тим).
ВИШЕ: icann.org

25TH ANNIVERSARY OF .RU и Russian
9th IGF

3rd Global Conference of the Internet &
Jurisdiction Policy Network

Скупови су одржани 7. и 8. априлу у Москви, а присуствовали су
Горан Миланковић члан Управног одбора РНИДС-а и Снежана
Божић, заменица председника Конференције суоснивача РНИДС-а.

Трећа глобална конференција у организацији Internet & Jurisdiction
Policy Network одржана је почетком јуна у Берлину, а теме
конференције су биле прекогранични правни изазови у дигиталном
добу. На конференцији је учествовао Дејан Ђукић.

ВИШЕ: rigf.ru

SEEDIG 2019
Активности у ICANN заједници

SEEDIG, пети по реду скуп овог типа, одржан је ове године у Букурешту
у периоду од 06. до 08. маја. РНИДС је био један од спонзора
овогодишње манифестације, а РНИДС-ова представница, Дијана
Милутиновић, сарадница за маркетинг и комуникације, учествовала је
на округлом столу посвећеном вишејезичности на интернету.

Дејан Ђукић је, у својству члана, учествовао у раду ICANN-ове радне
групе ccNSO Guideline Review Committee (“GRC”).
Мирјана Тасић, саветница за стратегију и развој учествовала је у
раду више ICANN-ових радних група: Latin Generation panel (у којој
је председавајућа), Study Group on Technical Use of RZ-LGR, ccNSO
Guideline Review Committee (“GRC”), ccNSO Review Working Party,
Policy Development Process (PDP) Retirement Working Group и Work
Track 5: Geographic Names at the Top-Level.

ВИШЕ: seedig.net

78th RIPE Meeting
Од 20. до 24. маја 2019.г, у Рејкјавику, одржан је 78 RIPE састанак
коме је присуствовао Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ
услуге. Састанак је одржан на тридесетогодишњицу оснивања
RIPE-а. На састанку се највише дискутовало о захтевима промену
улоге RIPE-а, али је велика већина учесника била против тога да
RIPE постане „полицајац“ који ће применом строгих правила и
одговарајућим казнама Интернет учинити бољим местом.

Вести из света домена

ВИШЕ: ripe78.ripe.net

Одржан је у периоду од 27 до 29. 05. 2019.г у Амстердаму
у Холандији. У оквиру Jamboree-ја одржана је 47. CENTR
административна радионица, на којој су као представници РНИДС-а
присуствовали Бојана Живковић, координатор за регистрацију
домена и аналитичар података, Владимир Манић, директор и Дејан
Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова.
Александар Костадиновић, систем администратор, присуствовао
је једнодневној радионици групе за безбедност при CENTR-у, a
Technical Workshop-у присуствовали су Милош Милосављевић,
водећи ИКТ инжењер, и Владимир Манић.
На CENTR маркетиншкој радионици су као представници РНИДС-а
учествовали Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга
и комуникација, и Владимир Манић.

ИЛУСТРАЦИЈА: CENTR

CENTR Jamboree 2019

Двадесети рођендан CENTR (Council of European National Top Level
Domain Registries) прославља серијом интересантних чланака
о доменској индустрији. Током пролећа објављена су три таква
чланка – о неговању различитост захваљујући диверзитету,
о историји и будућности DNS-а и значају ccTLD-а за очување
културе и идентитета. Током маја организација је објавила и
глобални TLD извештај за први квартал 2019. године који показује
да на европском нивоу национални регистри „држе“ тржишни удео
од око 61%.

ВИШЕ: centr.org

Интерни информатор Фондације “Регистар националног интернет домена Србије”
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд | тел: (011) 7281-281
rnids.rs и рнидс.срб | domen.rs и домен.срб | e-пошта: kancelarija@rnids.rs
Уредник: Дијана Милутиновић, Дизајн: Миодраг Веселиновић
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