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Усвојен нови
Статут РНИДС-а

Шест година од
оснивања РНИДС-а
Оснивачка скупштина РНИДС-а одржана је 8. јула 2006.
Позиву Организационог одбора и Министарства за науку
одазвало се 34 представника фирми, организација и установа
из области телекомуникација, државне управе, високог
образовања и невладиног сектора. На Скупштини је усвојен
Статут РНИДС-а и изабран Управни одбор од седам чланова.
Уговор о оснивању Фонда РНИДС je 18. децембра 2006.
потписалo 17 оснивача. РНИДС је 12. фебруара 2007. у
Министарству културе регистрован као Фонд, чиме је и
званично почео рад.

Годишњи извештај
Редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а одржана
је 26. маја, у Београду. На њој су усвојени Записник са
претходне ванредне седнице Конференције одржане 24. марта,
Финансијски извештај и Извештај независног ревизора за 2011.
годину, Извештај о раду Управног одбора за период мај 2011 мај 2012, Извештај о раду директора за 2011. годину, као и
нови Статут Фондације РНИДС.
Радна група за статутарна питања формирана je одлуком
Управног одбора РНИДС-a 31. јануара 2012. Чланови су били
Наташа Радовић, Драгомир Васиљевић, Војислав Родић,
Слободан Марковић, Ирена Булат и Данко Јевтовић. Задатак
Радне групе био је да, у сарадњи са Канцеларијом РНИДС-а и
консултантом из КПМГ-а, изради нацрт Статута и изведених
аката који се односе на управљање РНИДС-ом, уз базирање на
принципима корпоративног управљања прилагођеног
непрофитним и невладиним организацијама.
Новине у новом Статуту РНИДС-а су:

Увођење интерне контроле

Обезбеђивање доследног спровођења измена правних аката

Ефикасније спречавање сукоба интереса

Јасно разграничење надлежности тела

Максимална јавност рада и транспарентност

Појачани критеријуми за избор чланова Управног одбора и
директора РНИДС-а
Као ново тело РНИДС-а уведена је Статутарна комисија, као и
интерни ревизор.
ПРЕУЗМИТЕ НОВИ СТАТУТ:
www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/statut-26-5-2012.pdf
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Објављивањем свог првог
издања Годишњег извештаја,
РНИДС отвара нову фазу у
отворености свог деловања и
примењује најбољу праксу
европских националних
интернет регистара.
Годишњи извештај за 2011.
годину садржи податке о
националним интернет
доменима .RS и .СРБ, као и
детаљну статистику .RS
домена. Дата је и комплетна
организациона структура
Фондације (Конференција
суоснивача, Управни одбор,
директор и Канцеларија), уз преглед овлашћених регистара.
Активностима сектора РНИДС-а у 2011. посвећен је посебан
одељак, а посебно место добили су Дан интернет домена
Србије - ДИДС, Конкурс за 4ПИ и догађаји одржани у Дому
интернет домена Србије. Ту су и подаци о резултатима
пословања у 2011. години, преглед кључних актера у
управљању Интернетом у Србији, као и Речник појмова.
Публикација је обима 24 стране, а илустрована је
фотографијама са догађаја које је организовао РНИДС и
визуелним решењима из промотивних кампања РНИДС-а из
2011. Годишњи извештај за 2011. доступан је на српском и
енглеском језику.
ПРЕУЗМИТЕ:
www.rnids.rs/data/publikacije/RNIDS-Godisnjizvestaj2011.pdf

Линкуј као што говориш!

Статистика домена
Раст броја регистрованих назива .RS домена, јан-јун 2012.
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Раст броја регистрованих назива .СРБ домена, јан-јун 2012.
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Радионица о DNSSEC-у
РНИДС је 16. и 17. маја, у хотелу "Москва" у
Београду, организовао дводневну радионицу на
тему "Имплементација DNSSEC-a", на којој су
предавачи били Patrik Wallström и Rickard
Bellgrim из шведског националног регистра.
Радионица је окупила тридесетак учесника који
се баве инсталацијом и одржавањем DNS
сервера. DNS се сматра једним од стубова на
којима почива Интернет. Самим тим, безбедност и
тачност података које DNS пружа је од кључне
важности за опстанак Интернета као уређеног света.
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) је скуп додатака за DNS сервере
који повећавају сигурност корисника DNS сервиса тако што криптографски, јавним
кључем потписују одговоре DNS сервера, па се тако њихова веродостојност може
проверити. Потписивањем комплетних зона на DNS серверима омогућава се да се
успостави поверење најпре међу различитим DNS серверима који размењују
информације, а затим и са крајњим корисником до кога стиже тачна, непромењена
информација где се неки сервер налази.
Познате су злонамерне активности измене садржаја DNS кеша на DNS серверима,
при чему се у њега уписују лажне, промењене IP адресе одређених сервера. Тако,
ако би корисник тражио веб сајт www.neka-banka.rs уместо праве IP адресе добио
би ону коју је нападач уписао у кеш DNS сервера и тиме навео корисника да оде
на погрешан веб сајт и евентуално тамо остави своје поверљиве податке. DNSSEC
спречава управо такву врсту проблема. РНИДС планира да уведе DNSSEC за
домаћи .RS и .СРБ интернет доменски простор и тако се придружи европским
регистрима који су то већ омогућили својим корисницима.
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РНИДС
укратко
Регистар националног интернет
домена Србије (скраћено: РНИДС)
је стручна, невладина и
непрофитна Фондација образована
ради управљања националним
интернет доменима .RS и .СРБ, тако
да се остварује општи интерес свих
грађана Србије, уз поштовање
принципа квалитета, ефикасности,
независности и транспарентности.
РНИДС има 57 суоснивача и 36
овлашћених регистара, а тренутно
је регистровано oко 73.000 назива
.RS домена, као и око 3.800 назива
.СРБ домена, у укупно 14 адресних
простора.

Овлашћени регистри .RS и
.СРБ домена широм Србије:

AbsolutOK (Београд) - www.absolutok.rs

Актон (Београд) - www.akton.rs

AVcom (Београд) - www.bvcom.net

Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs

Beocity (Београд) - www.beocity.rs
БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs

БеоТелНет-ИСП (Београд) - www.beotel.rs

БеоТелНет-Carrier (Београд) - www.beotel.rs

БГСветионик (Бгд) - www.bgsvetionik.rs

Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs

ВТком (Нови Сад) - www.panline.rs

Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs

Dream Technologies Group (Бгд) - www.dtg.rs

ЕУнет (Београд) - www.eunet.rs

Exe Net Advertising (Ниш) - www.exehosting.rs

Информатика (Београд) - www.infosky.rs

ЈП ПТТ Србија (Београд) - www.ptt.rs

Loopia (Ниш) - www.loopia.rs

Madnet (Панчево) - www.madnet.rs

Medianis (Ниш) - www.medianis.rs

Mobius (Бачки Петровац) - www.webcentar.rs

NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs

NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs

Орион телеком (Београд) - www.oriontelekom.rs

Панет (Панчево) - www.panet.rs

Плус хостинг (Нови Сад) - www.plushosting.rs

СББ (Београд) - http://hosting.sbb.rs

Синет (Београд) - www.sinet.rs

StanCo (Петровац) - www.istanco.rs

Телеком Србија (Београд) - www.telekom.rs

TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs

HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs

Cloud Telecommunications (Бгд) - www.cloudserbia.com

Complus Visual Communication (Бгд) - www.complus.rs

Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs

CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs


Линкуј као што говориш!

Слободна регистрација .СРБ домена
Од 1. августа 2012. креће слободна регистрација назива
.СРБ домена. Право регистрације ће имати сви, без обзира
на то да ли већ имају регистрован назив .RS домена или не.
Слободна регистрација се одвија по праву првенства (firstcome, first-served принцип), што значи да ако пристигну два
или више захтева за регистрацију истог назива .СРБ
домена, биће прихваћен само први пристигли захтев.
Са почетком периода слободне регистрације биће
обрисане све неискоришћене резервације назива .СРБ
домена (осим оних за потребе државе), тако да и они
постају слободни за регистрацију. Цена годишње
регистрације назива .СРБ домена износиће 500 динара,
док ће цена назива у оквиру поддомена (.ПР.СРБ,
.ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ) бити 250 динара. Ово нису
цене за крајње кориснике .СРБ домена, већ цене које
РНИДС наплаћује овлашћеним регистрима.
Без обзира на то да ли су правна и физичка лица домаћа
или страна, регистрација назива .СРБ домена биће могућа
у оквиру следећих адресних простора:
· .СРБ – за све заинтересоване кориснике
· .ПР.СРБ – за пословне кориснике
· .ОРГ.СРБ – за непрофитне организације
· .ОБР.СРБ – за образовне установе
· .ОД.СРБ – за грађане

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

За оне кориснике назива .RS домена који до 1. августа
нису искористили прилику да региструју неки од
понуђених назива .СРБ домена по повлашћеној цени,
остаје могућност да до 1. новембра 2012. изаберу и
региструју неки други тренутно слободан назив .СРБ
домена, и даље по повлашћеној цени. Нa пример:
корисник назива домена "happyface.rs" може да
региструје назив "хепифејс.срб", ако је тај назив још увек
слободан, а ако то уради у року од три месеца након 1.
августа, добиће га по повлашћеној цени, уз свој постојећи
домен "happyface.rs". Сви остали, који после 1. августа
немају "неупарене" .RS домене, могу било када да
региструју било који .СРБ домен, али по регуларној цени.
Управљање адресним простором АК.СРБ препуштено је
Академској мрежи Србије, а УПР.СРБ препуштен је
Управи за заједничке послове републичких органа.
Ћирилички интернет домен .СРБ је нови, други
национални домен Републике Србије, што значи да ће
убудуће бити коришћен упоредо са постојећим .RS
националним доменом. Кључна предност .СРБ домена је
то што је једини интернет домен на свету који омогућава
да се адресе сајтова пишу онако како се и изговарају.
Детаљне информације на сајту њњњ.срб
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Међународне
активности
CENTR Workshop Jamboree
Од 4. до 7. јуна 2012. у
Франкфурту на Мајни, Немачка,
одржан је здружени скуп из свих
области које CENTR (Савет
европских националних TLD
регистара) у свом раду покрива - CENTR Workshop Jamboree.
Домаћин скупа био је немачки национални интернет регистар
DENIC. Представници РНИДС-а узели су учешће у
радионицама из свих области.
Најпре је 4. јуна одржан 26. CENTR Technical Workshop.
Основна тема била је примена DNSSEC-a, а излагања су
имали представници немачког, француског и јапанског
регистра. У наставку је одржан и Joint Technical and
Research&Development Workshop. Детаљније на:
www.centr.org/Tech26.
На 8. CENTR Marketing Workshop, 5. јуна, најбитније теме
биле су политика цена регистрације назива домена, увођење
DNSSEC-а и друштвене активности националних интернет
регистара усмерене на заједницу. Актуелно је било и увођење
нових gTLD-ова. Детаљније на: www.centr.org/Market8.
Истог дана одржан је и 4. CENTR Research&Development
Workshop. Све презентације на овој секцији су биле усмерене на
мерење перформанси DNS-а и на презентацији платформи за
надгледање DNS-а. Своје алате и искуства су приказали регистри
из Француске, Аустрије, Италије, Чешке, Шведске и из Нојстара. У
наставку је одржан и Joint Marketing and Research&Development
Workshop. Детаљније на: www.centr.org/RD4.
У оквиру 26. CENTR Administrative Workshop, одржаног 6.
јуна, представници РНИДС-а говорили су о почетку слободне
регистрације .СРБ домена, доношењу новог Статута и
системским набавкама у оквиру РНИДС-а. Детаљније на:
www.centr.org/Admin26.
И 1. Security Workshop одржан је 6. јуна. Најинтересантнија
предавања на радионици су била "Social Engineering &
Phishing" које је одржао Walter Belgers и "Malware free
Switzerland" које је одржао Michael Hausding. Детаљније на:
www.centr.org/Secur1.
И на 37. CENTR Legal and Regulatory Workshop, 7. јуна,
уводна презентација била резервисана за домаћине скупа из
DENIC-а. Организациона структура немачког регистра је
специфична у односу на велику већину других регистара, јер
окупља само овлашћене регистре. Детаљније на:
www.centr.org/Legal38.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
www.centr.org/jamboree2012

44. ICANN Meeting
У Прагу је од 24. до 29. јуна одржана
конференција 44. ICANN Meeting, на којој је
учествовала и делегација РНИДС-а. Општа
оцена је да је претходно руководство
ICANN-а изузетно лоше радило, а од
новоизабраног директора Фади Шеаде
(Fadi Chehadé) се очекује да ће у ICANN-у вратити
професионализам, транспарентност у раду и заштиту општег
интереса. Успех је постигнут у општим правилима за
регистрацију gТLD, али је цео процес увођења нових gТLD
оцењен негативно.
На Техничком дану (ccNSO Tech day) др Ричард Ламб, DNSSEC
програм менаџер у ICANN-у, представио је занимљиво
техничко решење које може да буде замена за веома скупе
HSM уређаје за креирање и чување DNSSEC кључева.
Фебруара 2011. подељен је последњи сет IPv4/8 адреса, стога
даљи развој Интернета зависи од што брже имплементације
IPv6 у свим регионима. Џеф Хјустон из АPNIC-а је одржао
веома инспиративну презентацију о блиској будућности
Интернета, односно крају IPv4 и потреби за тренутни
прелазак на IPv6, пре свега због пораста броја мобилних
интернет уређаја.
Неколико предавања и радионица било је посвећено пракси
у имплементацији IDN - интернационализованих назива
домена (као што је наш .СРБ), међу којима се посебно издваја
Кореја, која до сада има 220.000 регистрованих домена.
Internet Society (Интернет друштво) је указало на проблем са
WCIT (World Conference on International Telecommunications) Светском конференцијом на којој постоји претња да државе
преузму контролу над Интернетом, доделе управљање
телекомуникационим оператерима и фрагментују Интернет
(www.internetsociety.org/wcit).
Представници РНИДС-а одржали су и низ билатералних
састанака. Са званичницима аустријског регистра NicAT
разговарано је о софтверу за регистрацију домена,
функционалним карактеристикама и могућности добијања
приступа демо апликацији. VeriSign је представио своје
могућности у области DNS сервиса, сигурности DNS-a и DNS
саобраћаја и услугама anycast сервиса, а изразили су и
интересовање за Јавни конкурс за набавку Секундарног DNS
сервиса РНИДС-а. Са аустралијским регистром ARI Registry
Services договорено је да РНИДС-у омогући приступ за
тестирање апликације за регистрацију домена и
функционалности система.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://prague44.icann.org

Нови запослени
Нови чланови тима Канцеларије РИНДС-а су:

Жарко Кецић, извршни директор за ИКТ услуге

Александар Поповић, извршни директор за финансије

Стефан Ковач, координатор регистрације домена

Александар Костадиновић, систем администратор

РНИДС ВЕСТИ су интерни информатор Регистра националног интернет домена Србије. Излазе квартално и по потреби.
Фотографије: Архива РНИДС-а; Уредник: Лазар Бошковић
РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, тел. (011) 7281-281, e-mail: kancelarija@rnids.rs, web: www.rnids.rs и рнидс.срб

