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Програми едукације

О ПОСЛОВАЊУ НА 
ИНТЕРНЕТУ У БОРУ
Око 50 представника малих предузећа, удружења, предузетника 
и припадника локалне интернет заједнице, присуствовало је 
бесплатној једнодневној едукацији „Пословање на Интернету“, 19. 
маја, у Хотелу „Језеро” на Борском језеру.

Едукација је организована уз подршку Општине Бор и РТБ Бор, ради 
подршке пословном сектору из Бора и околине и едукације локалне 
интернет заједнице на тему пословног коришћења Интернета. 

Позив на скуп је био упућен и свим овлашћеним регистрима 
РНИДС-а, јер је то била прилика да се присутни упознају са њима и, 
у директном контакту, добију све практичне информације, али су на 
скуп успели да дођу само представници фирме „StanCo“.

Одржана су четири предавања, а „Из угла Гугла и ваших потрошача“ 
је био наслов предавања Предрага Милићевића, у коме је објаснио 
зашто је за правилно пословно присуство на Интернету неопходно 
имати властити назив интернет домена, као и зашто је потребно 
имати национални интернет домен. Лазар Бошковић је у свом 
предавању „Сајтовача: за интернет домаћине“ детаљно објаснио 
концепт израде интернет сајта, као и начин припреме и коришћења 
садржаја. О правилном коришћењу друштвених мрежа говорио 
је Милоје Секулић у свом предавању „Наступ на друштвеним 
мрежама“, док је Јелена Ожеговић говорила на тему „Промоција и 
оглашавање на Интернету: од плана до резултата“.

Сва предавања су уживо преношена преко РНИДС-ове Фејсбук 
странице, тако да је нека испратило и преко 1500 онлајн гледалаца. 
Скупу је присуствовала и екипа РТВ Бор, која је узела изјаве од свих 
предавача. Присутни су после скупа попунили електронску анкету у 
којој су предаваче, као и цео скуп, оценили врло високим оценама.

Ово је први у низу едукативних догађаја РНИДС-а у овом формату, 
а који ће током јесени бити одржавани широм Србије, у сарадњи са 
представницима локалних интернет заједница.

Рад Фондације

РЕдОВНА МАЈСКА 
СЕдНИцА

Редовна седница Конференције суоснивача РНИдС-а одржана 
је 20. маја, у београдском хотелу „In“. Од 68 суоснивача РНИДС-а, 
њих 46 је имало своје овлашћене представнике на седници 
Конференције. На седници су усвојени предлог измена и допуна 
Статута Фондације, Годишњи извештај о раду УО и достављен је 
Годишњи извештај о раду Статутарне комисије РНИДС-а.

Због истека мандата два члана Статутарне комисије, одржани 
су избори на којима су реизабрани Милена Игњатовић и Жарко 
Птичек. Након седнице, одржана је уобичајена јавна седница 
Управног одбора РНИДС-а, на којој су чланови УО одговарали на 
питања овлашћених представника суоснивача.

Надзор над применом аката о регистрацији

КАдА СЕ дОМЕН НАђЕ 
ИзМЕђУ дВЕ СТРАНЕ...
Комисија за поступање по примедбама у случају повреда аката 
о регистрацији је поступала у предмету везаном за захтев за 
промену контакт података за назив домена akb.org.rs.

И захтев и опозив захтева су послати од стране Адвокатске 
коморе Београда, али од стране две очигледно супротстављене 
струје у тој организацији. С обзиром на контрадикторност 
расположивих података, Комисија је констатовала да не може да 
формира мишљење, те је предложено да се подаци о том домену 
задрже у постојећем стању. Пошто није тражен пренос назива 
домена, већ само измена контакт података, регистрант је свакако 
исто правно лице - Адвокатска комора Београда.

35
ЈУЛ 2017.
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Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА дОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
април-јун 2017.

Број регистрованих назива .СРБ домена
април-јун 2017.
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Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима

ПРОШИРЕЊЕ ПРОГРАМА 
СУФИНАНСИРАЊА
У оквиру Програма суфинансирања оглашавања овлашћених регистара, своју кампању 
је у другом кварталу спровео „Беотел“, а са „Unlimited.rs“ потписан је уговор, након чега су 
започели акумулирање средстава у Фонду за оглашавање.

Програм суфинансирања се и даље показује занимљив ОР-овима, мада је уочен тренд 
да ОР-ови теже да акумулирају више средстава, па да их искористе у периоду године где 
очекују веће комерцијалне ефекте и за када планирају маркетиншке кампање. Како би се 
овај Програм освежио, Канцеларија РНИДС-а је, после дискусије са ОР-овима, предложила 
значајно проширење Програма, којим би осим оглашавања могле да се суфинансирају и 
друге маркетиншке активности. Коначна верзија предлога новог програма је достављена 
26. јуна Управном одбору на одобравање, после чега су планиране даље активности на 
раду са ОР-овима.

У другом кварталу одржани су и састанци са ОР-овима “Unlimited.rs” и “AVcom”, на теме 
унапређивања маркетиншких активности и сарадње.

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

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

Општи услови о регистрацији домена
rnids.rs/uslovi

Правилник за решавање спорова
rnids.rs/arbitraza
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Организација и суорганизација скупова

ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СВОЈИНА И ИНТЕРНЕТ  

Трећа годишња конференција “Интелектуална својина и 
Интернет”, одржана је 1. јуна на Правном факултету у Београду, 
у организацији Правног факултета Универзитета у Београду 
и РНИДС-а, а уз подршку ICANN-а. Теме Конференције биле су 
одговорност хостинг провајдера за повреду жига, доказивање у 
поступку решавања спорова поводом регистрације назива интернет 
домена, повреда жига на друштвеним мрежама, прекогранична 
преносивост онлајн садржаја, емитовање и реемитовање радио и 
ТВ програма преко Интернета и ауторско-правни режим наставе на 
даљину. Програм Конференције је био уживо преношен на РНИДС-
овом сајту и Фејсбук страници, где је забележио око 2.500 прегледа.

У уводном предавању које је одржао водећи научни истраживач 
ICANN-a, Рој Арендс (Roy Arends), окупљени су могли чути мање 
познате чињенице о настанку Интернета, а потом и потреби да се 
он регулише додељивањем домена. Након предавања, Арендс је 
посетио просторије РНИДС-а и састао се са данком Јевтовићем и 
Жарком Кецићем.  

Подршка развоју Интернета у Србији

СВЕСТРАНА ЕдУКАцИЈА  
Конференција о електронском пословању „Шабац линк“ одржана 
је 19. априла у Шапцу у организацији агенције „Като“, а РНИДС је 
био њен генерални спонзор. Присуствовало је око 120 локалних 
предузетника, представника малих и средњих предузећа, студената 
и ИТ стручњака, а Предраг Милићевић је одржао предавање на 
тему правилног пословног присуства на Интернету.

На Палићу је 26—28. априла одржана 17. Конференција 
“Е-трговина”, а Предраг Милићевић је припремио предавање о 
значају адресе е-поште у пословној комуникацији на властитом 
домену и зашто тај домен треба да буде национални домен.

Највећа регионална конференција посвећена дигиталном и 
интерактивном маркетингу, Digital Day 2017, у организацији 
удружења IAB Serbia, чији је и РНИДС био спонзор, одржана је 16. 
маја у Дому омладине Београда. Предраг Милићевић је одржао 
предавање о значају поседовања властитог назива домена, који 
директно утиче на креирање и идентитета и кредибилитета,.

У организацији УЕПС-а је 27. јуна у Музеју примењене уметности 
у Београду одржан скуп „Брендови на нету – из вашег, њиховог 
и угла Гугла“, на коме је Предраг Милићевић одржао истоимено 
предавање.

Тржишна сарадња са овлашћеним регистрима

ПЕТА КОНФЕРЕНцИЈА
ОР-ОВА

Пета по реду Конференција овлашћених регистара РНИДС-а 
одржана је 20. јуна у „Београд Арт Хотелу”. Конференцији је 
присуствовало 28 представника из 21 овлашћеног регистра, а 
централна тема био је закон о информационој безбедности 
и његове импликације на рад и безбедност система ОР-ова. 
Представљени су Технички и административни услови о раду ОР-
ова, као и Општи услови о раду ОР-ова.

Овом приликом се разговарало и новој функционалности на 
будућем сајту domen.rs - прослеђивању изабраног назива домена 
са сајта на сајтове ОР-ова. Ова функционалност би требало да 
потенцијалним регистрантима олакша регистрацију домена, а да 
ОР-овима олакша продају властитих услуга. Спроведена је и Анкета, 
коју је попунило 63% ОР-ова, при чему је 54% њих одговорило да већ 
има сличну одредишну страницу за регистранте и да предложену 
функционалност могу да реализују, док је 21% њих рекло да нема 
могућност израде такве странице. Од осталих 25%, који су изабрали 
опцију „остало“, 4 ОР-а управо развијају такву страницу или им је у 
плану, а само су 2 ОР-а била против такве функционалности. 

Пословање Канцеларије

НОВО У ТЕХНИЧКОМ 
ТИМУ РНИдС-А
У Сектору ИКТ сервиса је на новоформирано радно место ИКТ 
инжењер, путем јавног конкурса, примљен Михаило ђорђевић. 
Његов првенствени задатак је одржавање и учествовање у развоју 
Система за DNS и регистрацију назива домена.

Са Стефаном Ковачом, координатором регистрације домена и 
послова аналитике, је раскинут Уговор о раду, на његов захтев. 
Предвиђено је да се ти послови раздвоје на два радна места - 
место оператера Система за регистрацију и место координатора 
за регистрацију домена. Циљ ове промене је да се РНИДС боље 
припреми за значајне предстојеће промене у области приватности 
и заштите података, као и да се даље појачају активности РНИДС-а 
према ОР-овима.

Усвојен је и нови Правилник о организацији и систематизацији 
радних места у РНИдС-у, коју је након консултација са Управним 
одбором, у складу са Статутом, донео директор РНИДС-а.
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Регистар националног
интернет домена Србије

ICANN 59
На 59. ICANN-овом скупу, одржаном од 26. до 30. јуна у 
Јоханесбургу (Јужноафричка Република), присуствовали су 
и запослени у Канцеларији РНИДС-а, уз директну подршку 
организатора за учешће у оквиру појединачних радних група: Данко 
Јевтовић, Жарко Кецић, Дејан Ђукић и Јелена Ожеговић.

Јелена Ожеговић је била део Community Onboarding Pilot (COP), 
групе сачињене од представника свих организација у ICANN-у, који 
заједно раде на креирању јединственог програма за убрзавање и 
олакшање ангажовања нових људи у рад њихових заједница.

ВИШЕ: meetings.icann.org/en/johannesburg59

Internet Governance Forum
У Женеви су 12-14. јуна одржане консултације и састанак MAG-a 
(Multistakeholder Advisory Group), у склопу припреме овогодишњег 
глобалног Форума о управљању Интернетом (Internet Governance 
Forum). Слободан Марковић, као члан MAG-а, предложио је увођење 
посебног сегмента посвећеног особама које први пут учествују на 
IGF-у и младима (Newcomers and Youth Track).

ВИШЕ: intgovforum.org/cms/mag

Учешће у радним групама ICANN-а
Мирјана Тасић и дејан ђукић наставили су рад у ccNSO Guideline 
Review Committee, где се наставља израда докумената везаних за 
функционисање ccNSO у новој организацији ICANN-a.

Мирјана Тасић наставила је председавање у Latin Generation Panel 
(LGP), на састанаку панела у Истанбулу. Дефинисана су почетна 
документа о Принципима за укључивање латиничних слова у 
будући Репертоар, као и Принципи за одређивање варијанти. 
Она такође прати рад Радне групе за употребу назива држава и 
територија за називе домена највишег нивоа (CWG-UCTN), где се 
води велика борба око двословних и трословних ознака на првом 
(нпр. .srb) и другом нивоу домена (нпр. .rs.brand).

Александар Поповић био је активан у редовним активностима 
Радне групе за стратешко и оперативно планирање при ccNSO 
(ccNSO SOP WG) и Радне групе за буџет (Budget Working Group).

дејан ђукић учествовао је у раду Competition, Consumer Trust and 
Consumer Choice Review Team-а, који има задатак да сачини оцену 
ефеката новог gTLD програма у сфери конкуренције, поверења 
корисника и корисничког избора, сагласно споразуму ICANN-а и 
Америчког министарства трговине.

ICANN је именовао Жарка Кецића за члана Security, Stability and 
Resiliency of the DNS (SSR2) Review тима. Овај тим радиће на 
провери процеса, правила и техничких система ICANN-а који се тичу 
безбедности, стабилности, отпорности и глобалне оперативности 
система јединствених интернет идентификатора.

Покренут је ccNSO Policy Development Process (PDP) за развој 
правила о гашењу националних домена највишег нивоа. Ова група 
формирана је на РНИДС-ову иницијативу из 2009, а у састав Радне 
групе за овај PDP укључени су данко Јевтовић и Мирјана Тасић.

Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИдС-А 
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

CENTR Jamboree 2017
Ове године Jamboree је одржан у Франкфурту, од 29. до 31. маја, 
на чијим су радионицама учествовали запослени из Канцеларије 
и чланови УО: Данко Јевтовић, Жарко Кецић, Дејан Ђукић, Предраг 
Милићевић, Стефан Ковач, Милоје Секулић и Владимир Алексић.

Жарко Кецић је учествовао у раду радних група за безбедност 
(Security WG) и технику (Technical WG), као и на мешовитим 
радионицама. Заједничке радионице организоване су са циљем 
да учесници различитих радних група дискутују о најактуелнијим 
темама везаним за послове ccTLD операција. Најбитније теме 
биле су: „Најбоља пракса у превенцији DDoS напада“, „Технолошка 
еволуција Blockchain-a и утицај на DNS“ и „Софтвер за регистрацију 
у Cloud-у“.

Предраг Милићевић је учествовао у раду 23. CENTR-ове 
маркетиншке радионице, током које су представници 23 
национална регистра саопштили новости из својих организација. 
Милићевић је известио присутне о Конференцији ДИДС 2017, 
укратко је објаснио наш пројекат едукације по градовима 
широм Србије и навео планирани програм сталне комуникације 
коришћењем разних „деривата“ одређене врсте садржаја.

дејан ђукић је пратио административну и правну радионицу, као 
и заједничке сесије које су одржане другог дана скупа. Као изузетно 
актуелна тема, GDPR - Општа уредба о заштити података о личности 
је заузела доста пажње на овом скупу, те је неколико сесија било 
посвећено овом питању. У оквиру другог дана скупа одржано је 
предавање на тему основних питања у вези овог прописа.

На 41. административном састанку CENTR-а присуствовао је 
Стефан Ковач. Као најзанимљивије издвојиле су се презентације 
представника француског националног регистра о алату за процену 
квалитета интернет присуства намењеног малим и средњим 
предузећима, као и комбиноване презентације представника 
холандског, британског и ЕУ регистра о оперативним реперкусијама 
ISO27001 сертификације. Ковач је презентовао пројекте и развојне 
тенденције везане за .RS и .СРБ доменске просторе.

ВИШЕ: centr.org


