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Међународне активности

Регионална саРадња 
Рнидс-а и УТиЦ-а 

Представници Универзитетског теле-информатичког центра 
(УТИЦ) из Сарајева, који управља националним интернет доменом 
Босне и Херцеговине - .BA, били су 21. априла гости РНИДС-а. 

Том приликом је закључен Споразум о сарадњи, који обухвата 
размену искустава и најбоље праксе у свим областима рада 
националних регистара, а посебно у области унапређивања 
техничке инфраструктуре, сигурности, софтвера и правних аката 
везаних за регистрацију домена. Споразум су потписали данко 
Јевтовић и проф. др Мухарем авдиспахић. УТИЦ је непрофитна 
организација која управља .BA регистром још од 1996.

организација и суорганизација скупова

инТелекТУална 
своЈина и инТеРнеТ 
На Правном факултету Универзитета у Београду 30. маја је 
одржана конференција „интелектуална својина и интернет“, 
коју су, по други пут, организовали Правни факултет и РНИДС, 
уз подршку Интернет корпорације за додељене називе и бројеве 
(ICANN). Конференција је окупила око 90 учесника и водећих 
домаћих стручњака за право интелектуалне својине и област 
Интернета из Србије и Француске, као и представнике ICANN-а.

Рад Конференције био је подељен у три секције: „Управљање 
системом назива интернет домена“, „Називи интернет домена и 
жигом заштићене ознаке“ и „Ауторско право и Интернет“.

Рад Фондације

Редовна седниЦа 
конФеРенЦиЈе 

Редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а, одржана 
је 28. маја, а од 71 суоснивача РНИДС-а, њих 38 је имало своје 
овлашћене представнике на седници. На седници су усвојени нови 
општи услови о регистрацији назива националних интернет 
домена, који ступају на снагу 26. јула.

На седници су представљени Квартални извештај Управног 
одбора РНИДС-а и Годишњи извештај о раду Статутарне 
комисије РНИДС-а. Било је речи и о Споразуму о сарадњи са 
Универзитетским теле-информатичким центром (УТИЦ) из 
Сарајева, а након тога је одржана и јавна седница Управног 
одбора РНИДС-а.

Подршка развоју интернета у србији

саРадња са РТс-оМ  
Поводом обележавања 10 година постојања Рнидс-а, у 
сарадњи са Радио-телевизијом Србије започета је продукција 
полусатне документарне телевизијске емисије „1 интернет, 3 
домена, 4 државе“.

Емисија говори о битним људима, организацијама и догађајима 
из 20 година званичне историје интернета у србији и ономе што 
је претходило. Комбинацијом архивског видео и фото материјала, 
изјава сведока времена и нараторске приче, емисија даје преглед 
кључних датума и процеса који су обележили развој интернет 
технологије, домаћих интернет садржаја, е-сервиса и националних 
интернет домена, кроз везу са друштвеним променама у Србији и 
светским токовима.

30
ЈУЛ 2016.
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Развој тржишта домена

сТаТисТика доМена
Број регистрованих назива .RS домена
април-јун 2016.

Број регистрованих назива .СРБ домена
април-јун 2016.
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Развој тржишта домена

саРадња са овлаШЋениМ 
РегисТРиМа Рнидс-а
И током другог квартала је настављено са Програмом суфинансирања оглашавања 
овлашћених регистара Рнидс-а. Сви ОР-ови који су потписали уговор о учешћу у 
Програму, благовремено су почетком другог квартала обавештени о истеку иницијалних 
100.000 динара којима су располагали у Фонду за суфинансирање.

У Хотелу БАХ је 14. јуна одржана конференција овлашћених регистара Рнидс-а, 
којој је присуствовало 36 представника из 21 ОР-а. Централна тема Конференције био 
је нови систем за регистрацију назива националних интернет домена RSreg 2.0. 
Поред процедура и Општих услова, разговарало се и о маркетиншким активностима 
и дефинисању услуга које овлашћени регистри нуде својим корисницима. Предлози 
дефиниција ових услуга су приказани у поменутој анкети, па се на Конференцији 
разговарало о њиховим изменама и допунама, након чега су усаглашене финалне 
дефиниције, које су након тога постављене у Изборник ОР-ова на сајту домен.срб. Као део 
реализације Акционог плана за унапређење комуникације са ОР овима, на Конференцији 
су организована два наградна квиза за ОР ове, са корисним наградама, што је наишло на 
веома позитивну реакцију учесника Конференције.  

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
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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едукативно-промотивне кампање

ПРави ПРиМеРи 
инТеРнеТ ПРисУсТва 

конкурс “Прави примери интернет присуства” који је организовао 
РНИДС трајао је од 18. априла до 30. маја. На Конкурс се преко 
адресе praviprimeri.rs пријавила 41 фирма, од којих њих 17 нису 
испуњавале задате услове, тако да су разматране 24 пријаве.

Комисија за стручни преглед пријава радила је у саставу: Радојка 
николић, Јелена Булатовић, др сања Поповић Пантић, Раде 
Тричковић и Мугдим Шехалић. Комисија је 9. јуна, након два круга 
разматрања валидних пријава, као финалисте одабрала четири 
пријаве: mojazubarka.co.rs (5 гласова), alibris.rs (5 гласова), lespetits.
rs (3 гласа) и travelboutique.rs (3 гласа). РНИДС ће за потребе 
своје јесење промотивне кампање, након обављених разговора 
са финалистима, одабрати потребан број њих који ће бити 
презентовани током кампање.

Програми едукације

Рнидс на Webiz

РНИДС је био партнер Webiz пословне едукације, која је од 17. 
до 19. јуна одржана на Златибору. данко Јевтовић, директор 
РНИДС-а, учествовао је у модулу „Web 3.0 - трендови у пословном 
web наступу“ и говорио о важности изградње јединственог и 
препознатљивог онлајн идентитета.

Предраг Милићевић, руководилац Сектора за развој пословања 
и маркетинг у РНИДС-у, и владимир Церић, глобални менаџер 
за комуникације GFI Software, говорили су о значају интернет 
домена за укупан идентитет фирми и организација на Интернету, 
као и зашто национални интернет домени имају благу предност у 
локалним Гугл претрагама.

организација и суорганизација скупова

SeeDiG 2016 У БеогРадУ 
У Београду је 22. априла одржан други регионални догађај SEEDIG 
2016 о управљању Интернетом у југоисточној Европи (South 
eastern european Dialogue on internet Governance). Домаћин овог 
догађаја био је РНИДС, док су локални институционални партнери 
били Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као 
и Дирекција за електронску управу при Министарству државне 
управе и локалне самоуправе. Скуп је одржан уз подршку бројних 
међународних институција (Савет Европе, Европска комисија, IGF, 
IGFSA, ICANN, ISOC, RIPE, EuroDIG), а подржале су га стране и домаће 
Интернет компаније (Afilias, Serbian OpenExchange, SBB i Stanco).

У организацији догађаја учествовало је преко 50 интернет 
експерата из региона југоисточне Европе. Ова иницијатива 
представља део IGF-a (Internet Governance Forum), који су 
успоставиле Уједињене нације као модел за глобални дијалог свих 
актера на пољу управљања Интернетом. SEEDIG такође представља 
део EuroDIG-а, који представља IGF иницијативу о дијалогу о 
управљању Интернетом на нивоу Европе.

Скуп је носио назив „да ли видимо управљање интернетом?“ (Can 
we SEE Internet Governance?), а програм је био подељен у четири 
целине, које су покривале најзначајније теме у области управљања 
Интернетом. Присутних је било око 120 учесника из земаља 
региона (Србија, Румунија, Македонија, Хрватска, Словенија, Босна 
и Херцегодина, Бугарска, Албанија, Молдавија...), али и из земаља у 
широј регији (Јерменија, Грузија, Украјина, Русија...).

Први панел бавио се управљањем интернетом у региону, тежећи 
да одговори на питање ко управља Интернетом у нашем региону. 
Говорници су били Андреа Бекали (ICANN), Крис Букриџ (RIPE NCC), 
Фредерик Донк (OSPC) и Маркус Кумер (IGFSA).

Други панел се бавио темама дигитална подељеност и дигитална 
писменост у региону. Панелисти сесије били су Валентин Негоица 
(APDETIC, Румунија), Меган Ричардс (Европска комисија), Војислав 
Родић (РНИДС) и Јан Жорж (ISOC Словенија).

Трећи панел је био један од најпосећенијих, а бавио се данас 
популарном темом у свету али и у Србији – информационом 
безбедношћу. Гости на панелу били су Аксел Павлик (RIPE NCC), 
Дезире Милошевић (Afilias) и Милан Секулоски (DCAF). Панел је 
веома брзо по почетку прерастао у живу дискусију, са бројним 
питањима из ове области.

Четврти панел се бавио темом људских права на интернету. коју су 
отвориле презентације Патрика Пенинкса (Савет Европе) и Невене 
Ружић (Служба Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, Србија). 

ВИШЕ: www.seedig.net
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Регистар националног
интернет домена Србије

Spark.me
Заједно са члановима Управног одбора Милојем секулићем 
и Мирком Мирковићем, Јелена ожеговић је присуствовала 
Конференцији Spark.me, која је 28. и 29. маја одржана у Бечићима. 
Конференцију традиционално организује регистар националног 
интернет домена Црне Горе, doMEn. Поред едукативног програма, 
од посебног значаја било је умрежавање са заједницом, 
представницима PR агенција кроз размену искуства и идеје за 
будућу потенцијалну сарадњу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.spark.me

словеначки iPv6 самит и SiNOG
У Љубљани су 21. и 22. јуна одржана два скупа – Словеначки IPv6 
самит и Конференција Групе мрежних оператора Словеније (SINOG). 
Овим скуповима присуствовао је слободан Марковић, саветник за 
ИКТ политике и односе са интернет заједницом, у функцији особе 
која испред РНИДС-а пружа подршку Групи мрежних оператора 
Србије (RSNOG). Главни циљ посете овим скуповима било је 
упознавање са радом SINOG-а, ради евентуалне примене најбољих 
пракси приликом организовања сличних скупова које у Србији 
планира да направи RSNOG заједница.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.sinog.si

iCANN 56
На 56. ICANN скупу, одржаном 27—30. јуна, у Хелсинкију, 
присуствовали су неки од запослених који су имали прилике да (уз 
директну подршку организатора) учествују у састанцима у оквиру 
појединачних радних група и NextGen@ICANN програма. Ово је први 
скуп одржан у новом „Meeting B“ формату, као нови полиси форум, 
посвећен раду на формирање практичних политика глобалне 
интернет заједнице. РНИДС су, поред директора данка Јевтовића, 
представљали Мирјана Тасић (ccNSO, LatGP), дејан Ђукић (CCT-
REVIEW), александар Поповић (ccNSO, SOP), стефан ковач и 
Јелена ожеговић (NextGen).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: meetings.icann.org/helsinki56

Међународна сарадња

Рнидс У РегионУ и 
евРоПи и свеТУ

HitiT.Digital
Јелена ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације, 
присуствовала је 14. априла Конференцији „Hitit Digital“, која 
је у организацији агенције „Escape“ одржана у Загребу. Тема 
Конференције били су најновији трендови у Гугл аналитици и 
Адвордсу – Гугловој платформи за оглашавање. Присуство на овој 
конференцији било је прилика за повезивање са Геријем Илешом, 
Webmaster Trends Analyst-ом у Гуглу. Илеш је прихватио наш позив 
да предаје на Конференцији ДИДС 2017 и са најрелевантнијег места 
говори о нама најважнијом теми — предностима које национални 
интернет домени највишег нивоа имају у рангирању у резултатима 
претраге. 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.hitit.digital

CeNTR Jamboree
На скупу CENTR Jamboree одржаном у Бриселу, 17—19. маја, 
учествовала су четири запослена из Канцеларије РНИДС-а, 
предвођени владимиром алексићем, чланом УО. дејан Ђукић, 
руководилац Сектора за опште и правне послове, је учествовао на 
правној и административној радионици, као и на интерактивним 
сесијама које су одржане другог дана. У 20. CENTR-овој 
маркетиншкој радионици је учествовао Предраг Милићевић, 
руководилац Сектора за развој пословања и маркетинг. У оквиру 
сесије „Предлози за сарадњу“, дискусија поводом РНИДС-овог 
предлога пројекта „Три интернет прасета“ довела је до резултата да 
је седам регистара потврдило учешће у пројекту (.es, .at, .ee, .pt, .de, 
.eu и .hr). У својству потпредседника Административне радне групе, 
38. административном састанку CENTR-а присуствовао је стефан 
ковач, координатор регистрације домена и послова аналитике. 
Презентације представника немачког и француског националног 
регистра биле су о новом систему намењеном искључиво 
домејнерима и регистрацији обрисаних назива домена. Руководилац 
Сектора за ИКТ услуге Жарко кецић учестовао је у радионицама за 
безбедносна и техничка питања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org


