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Рад Фондације

Нови УпРавНи одбоР 
РНидС-а 

На изборној седници Конференције суоснивача РНИДС-а, одржаној 
20. фебруара, изабран је нови Управни одбор РНИДС-a, са 
мандатом од три године.

Од укупно осам кандидата, пријављених путем јавног конкурса, 
представници суоснивача изабрали су нови сазив Управног одбора: 
Горан Миланковић, Војислав Родић, Биљана Ромић Пунош, Драган 
Јеремић, Владимир Алексић, Мирко Мирковић и Милоје Секулић.

Нови Управни одбор одржао је конститутивну седницу 21. фебруара, 
када је за председника УО изабран војислав Родић, а за заменика 
председника Горан Миланковић.

Управљање интернетом

Учешће У РадНиМ 
ГРУпаМа ICANN-а  
Мирјана Тасић, саветница директора за стратегију и развој, и 
дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове 
учествовали су у раду Радне групе ccNSO Guidelines Review 
Committee (GRC). Мирјана Тасић је учествовала и у раду Cross-
Community Working Group on Use of Country/Territory Names as 
TLDs и Latin Generation Panel.

Дејан Ђукић је је редовно учествовао у активностима Competition, 
Consumer Trust and Consumer Choice Review Team. александар 
поповић, руководилац Сектора за финансије је био активан у 
Радној групи за стратешко и оперативно планирање при ccNSO 
(ccNSO SOP WG).

Рад Фондације

ваНРедНа СедНица 
КоНФеРеНције 

У Хотелу „Зира“ у Београду је 20. фебруара одржана ванредна 
седница Конференције суоснивача РНИДС-а, којој су 
присуствовали овлашћени представници 55 суоснивача.

На седници су усвојени Годишњи и Мандатни извештај о раду 
Управног одбора, којем је тог дана истицао трогодишњи мандат.

Од пет кандидата пријављених путем јавног конкурса, за новог 
члана Статутарне комисије РНИДС-а је изабрана адвокат 
Светлана Стојковић.

Међународне активности

РиЗНичаР CENTR-A  
На 55. Генералној скупштини Удружења европских регистара 
националних интернет домена (CENTR), одржаној 17. фебруара у 
Будви, изабрани су нови председник и чланови Управног одбора. 
За ризничара CENTR-а изабран је данко јевтовић, директор 
РНИДС-а, који је од прошле године члан УО CENTR-а.

Јерг Швајгер (Jörg Schweiger) из немачког регистра националног 
интернет домена (DENIC, .de), изабран је за председника, док су 
Пјер Бони (Pierre Bonis) из француског националног регистра 
(AFNIC, .fr) и Ирина Данелија (Ирина Данелия) из руског 
националног регистра (Coordination Center for TLD .RU/.РФ), 
изабрани за нове чланове Управног одбора.

Као новоизабрани ризничар, Данко Јевтовић обављаће 
финансијски надзор пословања Удружења и о томе извештавати 
на годишњим састанцима CENTR-а.

29
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Развој тржишта домена

СТаТиСТиКа доМеНа
Број регистрованих назива .RS домена
јануар-март 2016.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јануар-март 2016.
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Развој тржишта домена

ТРжишНа СаРадња Са 
овЛашћеНиМ РеГиСТРиМа
Током првог квартала настављено је са програмом суфинансирања оглашавања 
овлашћених регистара. Ninet и Connect су наставили своје кампање из 2015. и, након 
достављања извештаја, рачуна и доказа о уплатама, исплаћена су им одобрена средства 
из Фонда за суфинансирање оглашавања. Своју нову кампању је у овом кварталу 
започео и Complus.

У Хотелу БАХ у Београду, 22. јануара је одржана Конференција овлашћених регистара 
којој је присуствовало око 30 представника 17 ОР-ова. На Конференцији је представљен 
нови софтвер за регистрацију назива домена, EPP протокол за регистрацију, предлози 
измена Општих услова регистрације назива домена и процедуре регистрације. 
Разговарало се и о унапређењу квалитета података у збиркама регистара, покретању 
иницијативе за оснивање РНИДС-CERT-а, представљена је и доменска статистика у 
Европи, резултати Програма суфинансирања оглашавања ОР-ова, а разговарано је и о 
начинима за унапређење сарадње са ОР-овима у вези регистраната који до њих стижу 
преко Изборника.

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

Програм подршке пројектима 
популаризације Интернета (4ПИ)
4pi.rs  |  4пи.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
flickr.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
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програми едукације

СајбеР беЗбедНоСТ 
За СТУдеНТе

У оквиру пројекта „Мала школа дипломатије“ који је Факултет за 
безбедност и дипломатију организовао са НВО БЕУМ (Београдски 
модел Европске уније), на овом Факултету је 13. фебруара одржано 
предавање о сајбер безбедности.

Око 40 матураната и полазника „Мале школе дипломатије“ имало 
је прилике да сазна више о основама личне сајбер безбедности 
од јована шикање, администратора за безбедност компаније 
„Лимундо“. александар Костадиновић, систем администратор 
РНИДС-а, је овом приликом говорио о врстама малициозних 
програма и осталим онлајн претњама. 

програми едукације

о доМеНиМа За 
СТУдеНТе ФоН-а

данко јевтовић, директор РНИДС-а, и предраг Милићевић, 
руководилац Сектора за развој пословања и маркетинг, су 31. 
марта, на Факултету организационих наука у Београду, одржали 
предавање о интернет доменима, коме је присуствовало око 30 
студената овог факултета.

Укратко су представљени РНИДС и DNS систем, његова 
структура,  функционисање, важност, ко тиме управља и улога 
РНИДС-а у свему томе, уз објашњење поступка регистрације 
назива националних домена. Објашњена је и употребна вредност 
домена и њихова улога у изградњи интернет идентитета. Питања 
постављана током и након предавања, показала су висок ниво 
заинтересованости студената за ову материју.

организација и суорганизација скупова

“ћиРбаСТеРС”: 
РаЗбијање МиТова 
Четврта година постојања ћириличког .СРБ домена обележена је 
на до сада неуобичајен начин кроз концепт назван „ћирбастерс“, 
посвећен разбијању погрешних митова о ћирилици на интернету. 
Тим поводом је 27. јануара у „Стартит центру” организована 
дискусија коју је модерирао Урош богдановић, мултимедијални 
стваралац. У разбијању митова о ћирилици учествовали су Иван 
Речевић (Google Академија), Бојан Стефановић (Логохолик), Милош 
Мијић (Домаће кифлице) и Предраг Милићевић, руководилац 
Сектора за развој пословања и маркетинг РНИДС-а.

Овом приликом су побијени митови о томе да Гугл не воли ћирилицу, 
да нема довољно ћириличких фонтова, да је тешко претварање 
текста из латинице у ћирилицу и обрнуто, да друштвене мреже не 
раде са ћирилицом и да је ћирилица слабо заступљена у садржају 
интернет сајтова у свету.

Да Гугл не воли ћирилицу демантовао је иван Речевић, јер претрага 
на ћириличном писму на нашој територији има приоритет код Гугла, 
али садржај треба адекватно описати, да би Гугл знао о ком језику 
и писму је реч, чега у пракси нема довољно. Наиме, веб странице 
би требало у свом коду да имају дефинисан језик и писмо којим су 
писане, било да је у питању ћирилица или српска латиница (слова са 
квачицама), што већина наших сајтова нема. 

Да ипак има довољно ћириличких фонтова потврдио је бојан 
Стефановић, дизајнер специјализован за логотипе. Међутим, 
постоје одређени графички проблеми код коришћења ћирилице, 
попут неправилних курзива (италик), али све су бројнији напори да 
се овај проблем реши, те се квалитетни ћирилични фонтови могу 
пронаћи на више сајтова, од којих он издваја Типометар.

Учесници трибине сагласили су се са Милошем Мијићем да 
претварање текста из латинице у ћирилицу није компликован 
процес, јер је уз помоћ плагинова за најпознатије и најчешће 
коришћене CMS-ове, могуће аутоматски пресловити садржај са 
ћириличког писма у латиничко и обратно. Друштвене мреже одавно 
раде и са ћирилицом, што је чак и пожељна опција, јер поједине 
друштвене мреже анализирају садржај и додељују му језичку 
компоненту. Данас на Фејсбуку свако може да има ћириличка 
корисничка имена, интерфејс, постове, па и ћириличке хештегове.

Руска ћирилица је друго најзаступљеније писмо на Интернету, после 
енглеског алфабета, рекао је предраг Милићевић, и објаснио је да 
постоје одређени технички проблеми са прављењем мејл адреса на 
овом писму, али то није проблем само са ћирилицом већ и са свим 
другим писмима која не потпадају под енглески алфабет (кинеска, 
индијска, арапска писма, али и француска, немачка).

ВИШЕ: domen.rs/infografik-mitovi-o-cirilici-na-internetu



#РНИДСИНФО  |  29

Интерни информатор Фондације “Регистар националног интернет домена Србије”. Излази 
квартално и по потреби.  |  Фотографије: Архива РНИДС-а, Уредник: Лазар Бошковић, 
Дизајн: Миодраг Веселиновић  |  РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, 
тел. (011) 7281-281  |  е-пошта: kancelarija@rnids.rs  |  веб: rnids.rs и рнидс.срб

Регистар националног
интернет домена Србије

пословања и маркетинг предраг Милићевић, који је презентовао 
заједнички пројекат израде анимираног едукативног филма о 
употреби и значају домена, под називом „Три интернет прасета“, чији 
су ликови базирани на познатој басни „Три прасета“. Филм би био 
израђен у 2D анимацији, у стрип стилу, и трајао би 3 минута.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: centr.org/market19

ICANN 55
У Маракешу је од 5. до 10. марта одржан 55. састанак ICANN-а, на 
ком су присуствовали данко јевтовић, директор, и дејан Ђукић, 
руководилац Сектора за опште и правне послове. Скупом је поново 
доминирала тема IANA транзиције (препуштање управљања 
над IANA функцијом од стране Америчке владе — NTIA), односно 
унапређење поузданости и одговорности ICANN-а, за шта је управо 
пред скуп стигла коначна верзија предлога који је припремила 
Радна група CCWG (Cross Community Working Group on Enhancing 
ICANN Accountability). Током скупа је одржан округли сто о 
вишепартнерским моделима и примерима глобалне добре праксе. 
Пример Србије је изложио душан Стојичевић, бивши председник 
УО РНИДС-а и члан Извршног одбора SEEDIG-а. На крају скупа је 
Управни одбор ICANN-а усвојио коначну верзију предлога IANA 
транзиције, након што су га током скупа прихватиле све ICANN-
ове структуре (SO & AC - Supporting Organizations and Advisory 
Committees) и упутиле га Америчкој влади, односно NTIA агенцији 
америчког Министарства трговине.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: meetings.icann.org/en/marrakech55

49th CENTR Legal
У Лисабону је 17. марта одржана 49. CENTR-ова правна радионица, 
на којој је учествовао дејан Ђукић. Скуп је отворила представница 
Министарства културе Португалије и представила у кратким цртама 
пројекат везан за заштиту интелектуалне својине који, у сарадњи 
са португалским регистром, спроводи Министарство. У наставку 
представљања активности на којима ради локални регистар, 
присутнима је представљен модел и процедуре решавања спорова 
у вези националног домена. Систем је ослоњен на национални 
закон о арбитражи, те обе стране морају да дају писану сагласност 
да би се спор решио пред арбитражом. Регистар је организован по 
вишеактерском моделу, у организацију су укључени представници 
државе, корисника и овлашћени регистри. Разговарано је и о томе 
да ли регистри деле своје зонске фајлове са другим субјектима, о 
односу регистара према садржају постављеном на доменима, као и 
судским споровима у којима је регистар био страна у спору.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: centr.org/Legal49

ICANN CCT Review Team
У Лос анђелесу је 22. и 23. фебруара, у својству члана ICANN CCT 
Review Team, дејан Ђукић о трошку ICANN-а присуствовао првом 
састанку уживо овог тима. Састанак је трајао два радна дана, на 
њему је разматран План рада, представљен је буџет намењен 
за сврху анализе коју овај тим треба да спроводе и изабрани су 
подтимови који ће анализирати одређену ужу област.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: newgtlds.icann.org/en/reviews/cct

Међународна сарадња

аКТивНоСТи РНидС-а 
У иНоСТРаНСТвУ

Domain Pulse 2016
На Domain Pulse 2016, који је одржан 1. и 2. фебруара у Лозани, 
учествовао је александар поповић, руководилац Сектора за 
финансије. У току првог дана централне теме су се односиле на 
надзор над Интернетом, углавном кроз призму државних високо 
позиционираних службеника из Немачке, Аустрије и Швајцарске, 
као и безбедност Интернета уопште, али и безбедност појединца 
као крајњег корисника Интернета. Другог дана фокус је био на 
управљању Интернетом и то како са макро, тако и са микро 
аспекта. Централне теме су пресецане представљањем најновијих 
достигнућа у регистрима немачког говорног подручја, како ccTLD, 
тако и нових gTLD-јева.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: domainpulse.ch

37th CENTR Admin
У Лозани је 3. фебруара одржан 37. административни састанак 
CENTR-a. У својству потпредседника Административне радне групе, 
на овом састанку су учествовали Стефан Ковач, координатор 
регистрације домена и послова аналитике, и дејан Ђукић, 
руководилац Сектора за опште и правне послове. У оквиру састанка 
одржано је седам презентација и радних сесија, укључујући и 
презентацију домаћина. Презентације су биле подељене у три 
тематске целине – Захтеви регистара према регистрарима, Pre vs 
Post наплата и Реформе о заштити података на нивоу ЕУ и шире.
За координатора привремене радне групе под називом RARTF 
(Registrars Taskforce) изабран је Стефан Ковач.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: centr.org/Admin37

19th CENTR Marketing
У Талину је 1. и 2. марта одржана 19. CENTR-ова маркетиншка 
радионица, којој је присуствовао 31 представник из 19 националних 
регистара, VeriSign-а и CENTR-а. Основна тема радионице је била 
сегментација овлашћених регистара, тема посебно занимљива 
већим регистрима са већим бројем ОР-ова. Као представник 
РНИДС-а, скупу је присуствовао руководилац Сектора за развој 


