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ВИШЕ: Дигитално бојно поље

Организација и суорганизација скупова

ОДРЖАНА ПЕТА RSNOG
КОНФЕРЕНЦИЈА

У склопу обележавања Европског месеца сајбер безбедности
РНИДС је организовао седми по реду скуп посвећен сајбер
безбедности са циљем да заинтересованима понуди одговоре
на питања о одбрани и заштити од различитих сајбер претњи
које вребају појединце, организације али и читаве државе. Панел
дискусија „Дигитално бојно поље“ одржана је 24. октобра у
галерији Артгет Културног центра Београда.
Тематски фокус скупа било је сајбер ратовање, а учесници
су били потпуковник др Драган Младеновић из Управе за
телекомуникације и информатику Генералштаба Војске Србије, који
је говорио на тему „Ратовање у сајбер простору – основе, трендови
и највећи сукоби“, Драгослав Станижан, руководилац Службе за
информациону безбедност и технологије Националног ЦЕРТ-а
Републике Србије, који је окупљене информисао о активностима
ЦЕРТ-а у јачању одбране, и Жарко Кецић, руководилац Сектора ИКТ
сервиса РНИДС-а, који је указао на значај DNS сервиса али и улогу
коју DNS може да има као средство сајбер ратовања.
Потпуковник Младеновић је објаснио да сајбер рат као такав не
постоји, али постоји сајбер ратовање – примена војних знања,
стратегија и тактика у сајбер простору. Поменуо је најпознатије
примере сајбер ратовања, али је напоменуо и да информације о
највећем броју сукоба до којих дође никада не доспеју до јавности, и
подвукао питање атрибуције, односно приписивања напада одређеној
страни, што је практично немогуће урадити уколико нападач не
направи грешку и остави траг. Драгослав Станижан је представио
окупљенима основне функције, задатке и надлежности Националног
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ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
„ДИГИТАЛНО БОЈНО
ПОЉЕ“ ПОВОДОМ
МЕСЕЦА САЈБЕР
БЕЗБЕДНОСТИ

ЦЕРТ-а који превентивно делује едукацијом и обавештава о
детектованим безбедносним претњама на територији Србије. Током
панела Жарко Кецић је навео да је DNS је најкритичнија тачка
интернета, а колика је безбедносна претња незаштићен DNS систем
илуструје чињеница да је од 3 милијарде хакерских напада изведених
у прошлој години њих преко 50% било усмерено на DNS систем.

Пета по реду RSNOG конференција одржана је 21. новембра
у хотелу Зира у Београду и окупила је више од 140 мрежних
стручњака и стручњака из области сајбер безбедности.
Конференцију су подржали РНИДС, RIPE NCC, Cisco и Sox.
Окупљене су поздравили Зоран Перовић, председник Управног
одбора РНИДС-а и Жарко Кецић, руководилац Сектора ИКТ
сервиса РНИДС-а. На конференцији су говорили Душко
Коџић из РАТЕЛ-а, Данко Јевтовић, члан Управног одбора ICANN-a,
Ференц Чорба, представник RIPE NCC-а, Џорџ Ач из компаније
CISCO, Дејвид Хјуберман из ICANN- а, Џон Тод, Quad9, Хенри
Хајнеман из Cloudflare-a, Наташа Маринковић, mts, Пеђа
Радоичић из Теленора и Никола Мамула, SBB (United grupa).
Током првог блока конференције говорило се о различитим
аспектима сајбер безбедности, док су током другог блока разматране
нове активности и иницијативе везане за један од кључних интернет
сервиса са фокусом на на енкрипцију DNS упита, тј. DoH (DNS over
HTTPS) и DoT (DNS over TLS). У фокусу трећег блока конференције
била је заштита од DDoS напада коју као своју услугу пружају три
велика телекомуникациона оператера у Србији.
ВИШЕ: 5 RSNOG конференција

#РНИДСИНФО | 45
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ТЕХНИЧКА И МАРКЕТИНШКА
ПОДРШКА ОР-ОВИМА

ИНТЕРНЕТ
ПРИСУСТВО

Техничка и маркетиншка подршка ОР-овима
Програм суфинансирања оглашавања током четвртог квартала 2019. године користила је
компанија БеотелНет.
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”
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Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА

Едукативни сајт РНИДС-а
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ОДРЖАНА
РЕДОВНА СЕДНИЦА
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
СУОСНИВАЧА РНИДС-А
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НЕФОРМАЛНА
СТРАНА САРАДЊЕ –
ОРШТИЉАДА

Рад Фондације

У суботу, 21. децембра, одржано је редовно заседање Конференције
суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена
Србије“ (РНИДС) у хотелу Холидеј Ин у Београду.
Друго по реду, зимско, неформално окупљање „ОРштиљада“ за
представнике овлашћених регистара РНИДС-а организовано
је 12. децембра у пивари Догма. Представници ОР-ова су
обишли производни погон пиваре, а уз пикадо, стони фудбал и
послужење разговарало се о пословним плановима за следећу
годину.

Организација и суорганизација скупова

ОКРУГЛИ СТО О
РЕГИСТРАЦИЈИ ЖИГА
И НАЗИВА ДОМЕНА У
НОВОМ САДУ

Током седнице су разматрани План и програм рада РНИДС-а за
2020, а Конференција суоснивача је усвојила извештај независног
ревизора за 2018. годину.
ВИДЕО: Децембарско заседање Конференцијe суоснивача

Рад Канцеларије

ЕДУКАЦИЈЕ

На скупу су говорили проф. др Душан Поповић, председник
Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива
националних интернет домена Србије, доц. др Марко Јовановић,
потпредседник Комисије за решавање спорова поводом
регистрације назива националних интернет домена Србије и Дејан
Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова РНИДС-а..
ВИШЕ: Округли сто Нови Сад

ФОТО: WEBIZ

Трећи по реду у 2019. години округли сто „Систем назива интернет
домена у Србији: регистрација и решавање спорова са носиоцима
жигова“ одржан је 8. октобра на Правном факултету Универзитета
у Новом Саду. Скуп је организовао Студентски парламент Правног
факултета у сарадњи са РНИДС-ом.
Почетком октобра у Нишу је одржана Webiz едукација „Дигитална
економија“ под покровитељством USAID-а. Реч је о интензивној
дводневној едукацији која је посетиоцима пружила увид у најбоље
праксе за пословање на интернету. На едукацији је предавање на тему
„Брендови на интернету“ одржао Предраг Милићевић, руководилац
Сектора маркетинга и комуникација. Последњег дана новембра 2019.
године одржана је седма по реду конференција „Developers’ mDay“ коју
организује mCloud. Током конференције Дијана Милутиновић,
сарадница за маркетинг и комуникације, говорила је о активностима
РНИДС-а и предностима националних домена.
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Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

30th CENTR Marketing workshop: од
17. до 18. 10. 2019. Оксфорд, Велика
Британија

Armenian Internet Governance Forum и
EE DNS FORUM 2019: од 10. до 12. 10.
2019. Јереван, Јерменија

Тридесетој CENTR маркетиншкој радионици одржаној у Оксфорду
у Уједињеном краљевству, 17. и 18. октобра присуствовали
су Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и
комуникација и Дијана Милутиновић, сарадница за маркетинг и
комуникације. Током другог дана радионице Дијана Милутиновић је
одржала презентацију о едукацији „На клик до купца“ и представила
пројекат колегама из других регистара

Форуму је присуствовао руководилац Сектора општих и правних
послова, Дејан Ђукић. Скуп се састоји од више повезаних догађаја
који су ослоњени на Eastern European DNS Forum. Првог дана је
одржан локални IGF, а наредна два дана била су посвећена Eastern
European DNS Forum-у.

79th RIPE Meeting: од 14. до 18. 10.
2019. Ротердам, Холандија
Од 14. до 18. октобра у Ротердаму је одржан скуп RIPE79. Два
догађаја су доминирала скупом, одлазак Аксела Павлика који је
20 година био директор RIPE NCC-а и чињеница да је потрошен и
последњи сет IPv4 којима је RIPE располагао. Скупу је присуствовао
Жарко Кецић, руководилац сектора ИКТ услуга.

14th IGF 2019: од 25. до 29. 11. 2019.
Берлин, Немачка
Заштита података о личности, информациона безбедност и
суспензија илегалног садржаја на интернету биле су неке од тема о
којима је било речи на скупу. Оно што IGF одваја од других великих
скупова, попут ICANN-а, јесте то да је заиста обезбеђена присутност
свих стејкхолдера. Присуствовао је Дејан Ђукић, руководилац
Сектора општих и правних послова.

F2F (SSSG) CENTR: 05. 12. 2019. Беч,
Аустрија
Радна група за спровођење иницијативе CENTR-а да се изради
јединствена методологија и правила која се тичу безбедности и
стабилности рада ccTLD оператера, 5. децембра је одржала радни
састанак у Бечу. На састанку су договорене методе рада и основни
сет правила која треба поштовати приликом израде коначног
предлога. У раду радне групе учествује Жарко Кецић.

Активности у CENTR заједници

41st CENTR Technical workshop: 13.
10. 2019. Ротердам, Холандија
У Ротердаму је 13. октобра одржан 41 CENTR Tehnical workshop.
Присуствовали су Жарко Кецић и Милош Милосављевић.
Презентације су се превасходно бавиле унапређењем
функционалности DNSSEC-а. Посебна пажња је посвећена
потписивању зона и њиховом публиковању као једне од
најзахтевнијих операција.

18th CENTR Security workshop: 28. 10.
2019. Стокхолм, Шведска
Састанак 18th CENTR Security workshop одржан је 28. октобра
2019. године. Основна тема састанка била је стандардизација и ISO
27001 сертификација као и провере и тестирања везана за процес
сертификације и редовног проверавања
ВИШЕ: CENTR

Активности у ICANN заједници
У Монтреалу је од 2. до 7. новембра одржан 66. ICANN састанак
чији је таматски фокус био на злоупотребама DNS-a и шта ICANN,
регистри и регистрари, као и интернет заједница могу да предузму
у циљу стварања безбеднијег интернет окружења за све кориснике.
Такође, GDPR је још увек актуелна тема и разговарало се о
променама и прилагођавању правила. Радна група за безбедност
ccNSO (TLD-OPS), у чијем раду учествују и представници РНИДС-а,
организовала је успешну практичну вежбу о изради и тестирању DR
(Disaster Recovery) и BC (Business Continuity) планова. На овом скупу
представници РНИДС-а били Мирјана Тасић и Жарко Кецић.
Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова 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: ICANN

Вести из света домена
CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) је
у трећем кварталу објавио још неколико занимљивих текстова,
али и интервјуа са значајним актерима из заједнице у оквиру
обележавања свог 20. јубилеја.
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