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Рад Канцеларије

ВладимиР манић 
нОВи диРеКтОР 
ФОндаЦиЈе

Управни одбор РНИДС-а је 21. јуна, након спроведеног Јавног 
конкурса, именовао Владимира манића за директора РНИДС-а, 
а који ће почети са са радом 2. јула. Мандат директора је четири 
године, а делокруг рада обухвата одлучивање о текућој пословној 
политици и руковођење радом Канцеларије РНИДС-а.

Владимир Манић има преко 20 година искуства у ИТ-у и 
телекомуникацијама и преко 15 година искуства у пројектном 
вођењу ИТ тимова у сложеним пословним  системима. Члан 
је угледних међународних организација из области пројектног 
управљања и пословне анализе. На Електронском факултету 
Универзитета у Нишу стекао је звање дипломираног инжењера 
електротехнике за рачунарску технику и информатику, а потом је 
на Економском факултету Универзитета у Београду стекао звање 
магистра наука пословног управљања. Поседује сертификат 
професионалног руководиоца пројеката (Project Management 
Professional – PMP) од 2007.

Унапређивање аката о регистрацији

нОВа ПОлитиКа 
ПРиВатнОсти
Након измене Општих услова о регистрацији назива националних 
интернет домена, РНИДС је донео и нову Политику приватности. 
Убудуће ништа од личних података више неће бити јавно доступно 
путем Whois сервиса. Новом Политиком приватности су уређена 
права регистраната, административних и техничких контаката, али 
и других корисника који употребљавају друге РНИДС-ове сервисе.
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Рад Фондације

маЈсКа седниЦа 
КОнФеРенЦиЈе 
сУОсниВача 
Редовна пролећна седница Конференције суоснивача Фондације 
„Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), одржана је 
19. маја, у Хотелу “Москва” у Београду. Од 141 суоснивача РНИДС-а, 
њих 131 је имало своје овлашћене представнике на седници.

На седници је усвојена Одлука о измени и допуни Општих услова 
о регистрацији назива националних интернет домена, која доноси 
више промена од значаја за регистранте. Због почетка примене 
GDPR-а у WHOIS подацима за називе домена више неће бити 
приказивана имена физичких лица која су до сада била једини 
лични податак доступан путем WHOIS-а. Такође, проширен је сет 
дозвољених карактера за називе .RS и .СРБ домена словима 
латиничких и ћириличких писама која се користе у Србији. Примена 
ове новине биће омогућена у наредном периоду, кад буду обављене 
административне и техничке припреме.

Усвојене су и измене и допуне Пословника о раду Конференције 
суоснивача, као и одлуке о подношењу захтева за учлањење 
РНИДС-а у организације APTLD и DNS-OARC. Конференција 
суоснивача је усвојила и Годишњи извештај Управног одбора 
Рнидс-а за 2017. годину, а примљен је и извештај о раду 
статутарне комисије Рнидс-а за 2017.

Након седнице Конференције суоснивача, одржана је јавна седница 
Управног одбора Рнидс-а, на којој су чланови УО одговарали на 
питања овлашћених представника суоснивача.

ПОГЛЕДАЈТЕ  rnids.rs/uslovi
rnids.rs/импресум/политика-приватности
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Развој тржишта домена

статистиКа дОмена
Број регистрованих назива .RS домена
април-јун 2018.

Број регистрованих назива .СРБ домена
април-јун 2018.
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сарадња са овлашћеним регистрима

теХничКа и ПРОмО ПОмОћ
Почела је примена строжијих правила тестирања техничке оспособљености овлашћених 
регистара и безбедносних мера, пре него што им се дозволи приступ EPP сервису. 
Тестирањe се састоји од два дела - анализe архитектуре и безбедности дела система 
овлашћеног регистра који служи за комуникацију са EPP сервисом РНИДС-а, као и 
тестирањa успешне имплементације EPP клијента од стране новог овлашћеног регистра. 
Сви овлашћени регистри ће убудуће морати да прођу исту процедуру када се буду 
повезивали на EPP сервер.

Током другог квартала рађено је и на унапређивању статистичких параметара 
који ће овлашћеним регистрима омогућити лакше обављање и бољи увид у послове 
регистрације. Такође, урађена је припрема за увођење IDN домена у доменске просторе 
којима управља РНИДС. Разрађене су и имплементиране процедуре за „sunrise“ период 
регистрације IDN домена.

Програм суфинансирања оглашавања су овлашћени регистри активно користили и у 
другом кварталу. Кампања коју је Unlimited спровео током прошле године, исплаћена је у 
овом кварталу. BeotelNet је био веома активан и спровео три кампање које су исплаћене у 
овом кварталу, а своју кампању је у овом кварталу спровео и Complus.

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

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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систем за регистрацију и доступност назива домена

РеГистРОВанО 
100.000 .RS дОмена

У години када РНИДС обележава 10 година од почетка регистрације 
свог првог националног интернет домена, у петак 13. априла 
регистрован је стохиљадити назив .RS домена.

Званична регистрација .RS домена је почела 10. марта 2008. у 12.00, 
истовремено преко 27 фирми које су биле овлашћене за послове 
регистрације. Тог првог дана регистровано је 7000 домена. У 
следећих шест месеци, до 10. септембра 2008, власници старих .YU 
домена имали су право првенства регистрације истоимених назива 
са наставком .RS, што је искоришћено за 19.372 назива домена.

У међувремену, .RS домен је растао и по броју и по квалитету 
– унапређена је инфраструктура, израђен је нови софтвер за 
регистрацију, једини је домен највишег нивоа који има три врсте 
заштите и доступан је непрекидно од почетка рада па до данас, што 
га сврстава међу само седам светских домена чија доступност у 
последњих 8,5 година никад није нарушена.

Данас .RS домен може да региструје свако правно, физичко, домаће 
или страно лице - брзо, лако и у неограниченом броју, преко било 
ког од 44 овлашћена регистра РНИДС-а, што је и довело до округло 
100.000 домена.

А јубиларни назив домена је utsbalkantools.rs, иза кога стоји 
компанија “UTS Balkan Tools”, млада мешовита српско-италијанска 
компанија у Београду, која је почела са радом у фебруару 2018.

На питање зашто су одабрали баш .RS домен, силвано Витиело 
је одговорио: “Наши напори су усмерени на српско тржиште и 
стварање квалитетних пословних односа са другим фирмама у 
Србији. Управо је то разлог због ког смо одабрали .RS домен и свој 
сајт направили на српском језику. Домаће тржиште захтева домаћи 
домен, то је најлогичнија опција за развијање посла у Србији.”

Организација и суорганизација скупова

интелеКтУална 
сВОЈина и интеРнет
Правни факултет Универзитета у Београду и РНИДС су по четврти 
пут организовали Конференцију „интелектуална својина и 
интернет“. Одржана је 11. јуна, на Правном факултету, и била је 
посвећена темама у области ауторског права, назива интернет 
домена, онлајн садржаја и нових технологија. Скуп су отворили в.д. 
декана Правног факултета проф. др Владан Петров и председник 
УО РНИДС-а Војислав Родић.

Председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације 
назива националних интернет домена проф. др душан Поповић, 
говорио је о новом Систему суспензије назива домена (Uniform rapid 
suspension system - URS), који је успоставила Интернет корпорација 
за додељене називе и бројеве (ICANN), ради брзог решавања 
спорова о регистрацији домена.

„Поступак решавања ових спорова би се у великој мери убрзао 
и појефтинио уз примену вештачке интелигенције и осталих 
специјализованих програма“, објаснио је потпредседник Комисије 
за решавање спорова поводом регистрације назива националних 
интернет домена доц. др марко Јовановић.

новак Вујичић је анализирао све учесталију праксу у судовима 
држава ЕУ да налажу интернет операторима блокирање одређених 
сајтова због повреде ауторског права и истакао да би то могло 
да представља превелико оптерећење за пословање интернет 
оператора, како финансијско, тако и организационо.

Blockchain би могао да буде коришћен за евидентирање сваке 
радње искоришћавања ауторског дела, а након тога и за 
једноставнију расподелу накнаде од корисника ка аутору“, рекао је 
адвокат драган милић и додао да би овим био смањен број повреда 
ауторског права. Све учесталију примену ове технологије, илуструје 
и вест да ће ускоро посредством blockchain-a бити организована 
прва аукција једне слике Ендија Ворхола.

Адвокат др андреа Радоњанин, говорила је о све обимнијој 
трговини кривотвореном робом путем Интернета. „Нелегални 
трговци оглашавају и нуде робу путем Интернета и пошто немају 
трошкове увоза нити остале трошкове које прати редован начин 
пословања, продају робу испод тржишне цене. Веома је тешко 
пратити и борити се против таквог нелегалног пословања“.  

На скупу је било речи и о дигитализацији културне баштине, а 
посебно о ауторскоправним проблемима у вези са дигитализацијом 
тзв. дела сирочади, тј. ауторских дела чији аутор није познат или 
га није могуће лоцирати. Указано је на потребу да се домаћи Закон 
о ауторском праву с тим у вези што пре усагласи са Директивом 
ЕУ о „делима сирочади“. Радови представљени на Конференцији, 
објављени су у Зборнику у издању Правног факултета.
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Регистар националног
интернет домена Србије

Joint 38th CENTR Technical / 12th CENTR R&D workshop
На заједничком техничком и развојном скупу било је речи о 
локалном anycast систему SIDN-a (холандски ccTLD регистар), HSM 
уређајима отвореног кода, као и о оперативним унапређењима 
DNS система. Представљен је и нови систем електронске 
идентификације за смањење превара на Интернету - ID4me.

ВИШЕ: centr.org

62nd ICANN Meeting
Од 25. до 28. јуна, Панама сити (Панама) био је домаћин 62. ICANN-
овог скупа. У име РНИДС-а, уз директну подршку организатора, 
присуствовали су запослени у Канцеларији РНИДС-а Жарко Кецић, 
Јелена Ожеговић и дејан Ђукић. Они су имали прилике да учествују 
у састанцима у оквиру појединачних радних група и програма.

На техничком дану (ICANN Tech Day), који је организован у 
оквиру састанка ccNSO, Жарко Кецић је одржао презентацију о 
безбедносним мерама које су имплементиране у новом софтверу 
за регистрацију назива домена којима управља РНИДС.

Јелена Ожеговић је састанку присуствовала као део Community 
Onboarding Pilog Programa (COP) – програма, који се бави 
пружањем подршке новим волонтерима који се тек упознају са 
структуром ICANN заједнице. У оквиру овог програма Ожеговић 
учествује као представница заједнице регистара националних 
интернет домена (Country Code Names Supporting Organization – 
ccNSO), и ради као ментор који пружа подршку новим члановима 
заједнице.

ВИШЕ: meetings.icann.org/en/panamacity62

међународна сарадња

аКтиВнОсти Рнидс-а 
У еВРОПи и сВетУ

76th RIPE Meeting
Од 14. до 18. маја, у марсељу (Француска), одржан је 76. RIPE 
састанак, на коме је у име РНИДС-а учествовао Жарко Кецић. 
Пратећи глобалне трендове развоја и понашања корисника, 
на скупу је било речи о Internet of Things, „крађи“ BGP-a и 
преусмеравању саобраћаја, као и о политикама адресирања и 
проблемима прерасподеле преосталог дела IPv4 адреса. На Радној 
групи за DNS, посебна пажња је посвећена „DNS приватности“ и 
колико су најупотребљаванији DNS сервери прилагођени потребама 
сакривања приватних података. Јавност је по овом питању још увек 
подељена и веома мали број DNS оператера примењује скраћивање 
DNS упита.

ВИШЕ: ripe.net

CENTR Jamboree 2018
Обједињени скуп CENTR-ових радионица, уз посебан дан са 
панелима на бројне актуелне теме, одржан је од 30. маја до 1. 
јуна, у москви, а у име РНИДС-а су присуствовали запослени из 
Канцеларије Жарко Кецић, дејан Ђукић, Предраг милићевић и 
Бојана Живковић, и заменик председника УО Горан миланковић.

Joint 44th CENTR Administrative / 26th Marketing workshop
Преподне је била маркетиншка радионица смањеног обима, а 
поподне су, заједно са колегама из Административне радне групе, 
организоване заједничке сесије на више тема од којих је ударна 
била сарадња националних регистара и њихових овлашћених 
регистара.

15th CENTR Security workshop
Тема су били безбедносни проблеми који се тичу ccTLD регистара 
су злоупотреба домена и безбедност DNS  система. Презентоване 
су методе за препознавања злонамерне употребе домена, као 
и трендови у понашању злонамерних корисника Интернета. 
Представљен је и CENTR Security Maturity Model који, када буде у 
потпуности завршен, може бити искоришћен за брзу и прецизну 
процену стања безбедности у ccTLD регистрима.


