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Организација скупова

10 ГОДИНА СЛОБОДНЕ 
РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРВОГ 
СРПСКОГ ДОМЕНА

Поводом 10 година од почетка слободне регистрације .RS домена, 
10. септембра одржан је пригодни коктел у ресторану „Gabbiano“ 
у Београду. Дружењу у неформалној атмосфери присуствовало је 
50-ак партнера, спољних сарадника, особа из медија, запослених 
у ОР-овима, бивших и садашњих чланова УО и Конференције 
суоснивача, као и запослених у Канцеларији РНИДС-а.

На почетку скупа је емитован видео о историјату .RS домена, а 
Војислав Родић, председник УО РНИДС-а, одржао је презентацију 
на тему “Како смо добили баш наш .RS?”.

Током скупа, директор РНИДС-а Владимир Манић уручио је 
поклоне запосленима који су у Канцеларији РНИДС-а провели 
пуних 10 година. Ово је година у којој је .RS достигао 100.000 
регистрованих назива домена.

ВИШЕ: domen.rs/kako-smo-dobili-bas-nas-rs
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Организација и суорганизација скупова

СТАРТ ЈЕСЕЊЕ 
СЕРИЈЕ РНИДС-ОВИХ 
ЕДУКАЦИЈА 
У складу са својим опредељењем да помаже унапређивање домаћег 
интернет простора у сарадњи са српском интернет заједницом, 
РНИДС ове јесени наставља да широм Србије организује серију 
једнодневних бесплатних предавања.

Прва у низу едукација одржана је у Крушевцу, 20. септембра, у 
Бизнис инкубатор центру, а локални партнер РНИДС-а било је 
Удружење грађана “Tag-Web”. Едукација је била намењена микро, 
малим и средњим предузећима и предузетницима из Крушевца 
и околине, који имају пословну потребу и личну жељу да унапреде 
присуство своје фирме на Интернету.

Кроз четири предавања, бројне практичне савете и информације, 
присутни су имали прилике да сазнају више о основама интернет 
присуства, друштвеним мрежама, оптимизацији за претраживаче и 
оглашавању на Интернету.

Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и 
комуникација у РНИДС-у, је представио разлику између интернет 
присуства на свом и туђем домену и објаснио како изабрати прави.

Милоје Секулић, оснивач и сувласник агенције “Homepage” и члан 
УО РНИДС-а, је говорио о улози друштвених мрежа у присуству на 
Интернету и о њиховом правилном коришћењу.

Ненад Пантелић, SEO стручњак и извршни директор за маркетинг 
и раст у енглеској компанији „Sentinel Software“, је објаснио мале SEO 
тајне које пуно могу да помогну у бољем позиционирању у локалним 
претрагама.

Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и комуникације у 
РНИДС-у, је представила пут одлучивања који купци пролазе од 
момента када схвате да им одређени производ или услуга треба, па 
до саме онлајн или офлајн куповине.
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Развој тржишта домена

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена
јул-септембар 2018.

Број регистрованих назива .СРБ домена
јул-септембар 2018.
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Сарадња са овлашћеним регистрима

ТЕХНИЧКА И ПРОМО ПОМОЋ
Програм суфинансирања оглашавања је током 3. квартала користио BeotelNet, који је 
спровео кампању која је трајала током целог квартала.

Пуштен је у рад интерни тикетинг систем, тако да сва питања упућена од овлашћених 
регистара РНИДС-у пролазе кроз овај систем и кроз њега се одговара корисницима 
назад. Овим је омогућено да се има увид о одговореним питањима као и да се прикупља 
материјал за формирање базе знања.

Анализирани су захтеви које је у свом извештају доставила Радна група ОР-ова и 
урађена процена могућности за њихову имплементацију. Са тимом програмера је 
договорено да започну рад на имплементацији неких од захтева, док су за остале 
потребне додатне информације.

Маркетиншким одељењима ОР-ова су у трећем кварталу послата обавештења о ранг 
листама ОР-ова, позивима и информацијама о РНИДС-овим догађајима, као и CENTR-
овим месечним билтенима и занимљивостима о глобалном доменском тржишту. 

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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Сарадња са домаћим организацијама

ПРИСУСТВО УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ СРБИЈЕ НА 
ИНТЕРНЕТУ

Интернет клуб и РНИДС су 25. септембра, у Библиотеци града 
Београда организовали скуп „Присуство установа културе 
Србије на Интернету“. Скуп је подржало Министарство 
културе и информисања Србије, Сектор за развој дигиталне 
инфраструктуре у области културе и уметности.

Пред 78 акредитованих посленика културе из целе Србије, 
изнете су бројне информације о битним аспектима коришћења 
националних интернет домена у култури. То су врло занимљиво, 
и на тренутке атрактивно, учинили Војислав Родић, председник 
УО РНИДС-а, Светлана Јовановић, виши саветник у Кабинету 
председника Владе Републике Србије, Мирко С. Марковић, 
председник УО Интернет клуба Љиг и Предраг Милићевић, 
руководилац Сектора маркетинга и комуникација у РНИДС-у.

Између осталог, присутни су информисани о томе да, према 
подацима Интернет клуба од 74 сајта са листа матичних 
установа културе, њих 23 је недоступно на својим адресама, а 
од 115 адреса е-поште са релевантне званичне листе, њих 40 
није функционално и не добија пошту. Уз то, чак 42 установе са 
ове листе користе адресу на домену gmail.com уместо е-поште 
повезане са доменом своје установе.

Због оваквих и сличних ствари, а зарад помоћи институцијама 
културе и побољшања њихове видљивости на Интернету, 
организован је и овај скуп.

На почетку су скуп поздравили Мирко С. Марковић, Јасмина 
Нинков, директорка Библиотеке града Београда, Владимир 
Манић, директор РНИДС-а и Предраг Русалин из Министарства 
културе и информисања.

Војислав Родић је информисао присутне о томе како смо добили 
баш наш .RS домен.

Мирко С. Марковић је дао пресек стања наступа на Интернету 
установа културе Србије 2017. и говорио и о системском 
коришћењу националних домена и поддомена у интернет наступу 
и е-комуникацији установа културе Србије.

Предраг Милићевић је одржао кратку презентацију о томе 
како треба правилно формирати и какву адресу е-поште треба 
користити у комуникацији са државном управом.

Светлана Јовановић је изложила пројекат стандардизације 
присуства државних институција на Интернету.

Наши у свету

ДАНКО ЈЕВТОВИЋ ЈЕ 
НОВИ ЧЛАН УПРАВНОГ 
ОДБОРА ICANN-А
Одбор за именовање ICANN-a (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers), организације одговорне за управљање 
глобалном структуром Интернета, именовао је Данка Јевтовића 
за члана Управног одбора. Овај двадесеточлани Управни одбор 
одговоран је за управљање ICANN-ом и, самим тим, за глобално 
управљање свим доменима на Интернету.

Данко Јевтовић је био међу 17 суоснивача РНИДС-а 2006. 
године, члан УО РНИДС-а у више мандата од 2007. до 2009. и 
директор РНИДС-а од 2013. до 2017. Члан је Управног одбора 
CENTR-а (Удружења европских националних регистара интернет 
домена највишег нивоа). У Управни одбор ICANN-а је изабран као 
представник Европе, што је велико признање за њега лично, али и 
за целокупну српску интернет заједницу и РНИДС.

Сарадња са овлашћеним регистрима

КОНФЕРЕНЦИЈА ОР-ОВА 
На Конференцији овлашћених регистара, одржаној 10. септембра, 
учествовао је 21 представник из 14 ОР-ова, као и чланови УО 
РНИДС-а и запослени у Канцеларији РНИДС-а. Централна тема 
Конференције била је дискусија о Завршном извештају о раду Радне 
групе ОР-ова.

Овом приликом је најављено и увођење регистрације IDN домена 
у .rs ccTLD регистру и проширењe сета карактера у .срб ccTLD 
регистру. Представљено је и увођење интерног тикетинг система, у 
циљу унапређивања комуникације РНИДС-а са ОР-овима и крајњим 
корисницима.

Решавање спорова у вези назива домена

И ДОМЕН ЈЕ БРЕНД
Комисија за решавање спорова поводом регистрације националних 
интернет домена усвојила је 20. септембра тужбени захтев 
компаније “Calvin Klein Trademark Trust” (Wilmington, САД) поводом 
домена calvinklein.rs, а ради заштите свог бренда у Србији.

Установљено да је физичко лице из Србије регистровало тај домен 
кршећи Опште услове о регистрацији назива националних интернет 
домена, а да тужилац има регистроване жигове с тим називом. 
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Регистар националног
интернет домена Србије

45th CENTR Administrative workshop
45. CENTR административна радионица одржана је 20. и 21. 
септембра, у Риги, Летонија, којој је као представник РНИДС-а 
присуствовала Бојана Живковић, координатор за регистрацију 
домена и аналитичар података.

Најупечатљивија је била сесија на којој су представници данског 
регистра представили веб форму, коју су имплементирали 
на почетној страни сајта, а која користи разне алгоритме у 
позадини, како би могла да предложи још сличних назива домена 
корисницима на основу оног које унесу у поље за проверу 
расположивости назива домена.

ВИШЕ: centr.org

APTLD74
Од 20. до 21. септембра, одржана је конференција APTLD74, у 
Ташкенту, Узбекистан. Као представник РНИДС-а је присуствовао 
Горан Миланковић, члан УО.

ВИШЕ: aptld74.uz

Активности у ICANN заједници
Руководилац Сектора за опште и правне послове Дејан Ђукић је, 
у својству члана, учествовао у раду Радне групе ccNSO Guideliness 
Review Committee и у активностима Competition, Consumer Trust and 
Consumer Choice Review Team-а, а који је у овом кварталу завршио 
свој рад. 

Руководилац Сектора за ИКТ Жарко Кецић је учествовао у раду 
SSR2 тима за проверу безбедности, отпорности и стабилности 
ICANN-ових система, правила и процедура које се односе на 
јединствене интернет идентификатире. SSR2 тим је на захтев 
SSAC-а проширен новим члановима. Било је разговора о 
досадашњем напретку и плановима за даље кораке, како би рад 
Радне групе био успешно завршен у очекиваним роковима.

Саветница за стратегију и развој Мирјана Тасић је учествовала у 
раду више ICANN-ових радних група: Latin Generation panel, Study 
Group on Technical Use of RZ-LGR, ccNSO Guideline Review Committee 
(GRC), ccNSO Review Working Party, Policy Development Process (PDP) 
Retirement Working Group и Work Track 5: Geographic Names at the 
Top-Level.

ВИШЕ: icann.org

Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А 
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

ICANN SSR Team meeting
ICANN SSR Team састанак одржан је од 22. до 24. августа, у 
Вашингтону, САД, а као представник РНИДС-а присуствовао је 
Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ услуге.

ВИШЕ: icann.org

TLDCON 2018
TLDCON, 11. по реду одржан је у Јурмали, Летонија, од 12. до 13. 
септембра. У питању је годишња конференција која се сваке године 
одржава у другој држави источне Европе. Организатор скупа је 
руски национални регистар (Coordination Center for TLD RU).

На скупу је било речи о актуелним темама из доменске индустрије. 
Испред РНИДС-а на овом скупу су присуствовали Владимир Манић, 
директор РНИДС-а, Горан Миланковић, члан УО, и Дејан Ђукић, 
руководилац Сектора за опште и правне послове. РНИДС-ова 
искуства и Студију која обрађује из компаративног угла правила 
решавања доменских спорова која се примењују на .rs и .срб домене 
са таквим правилима у бившим совјетским републикама, на скупу 
TLDCON, који је одржан у Јурмали, је представио Дејан Ђукић.

ВИШЕ: tldcon.ru

57th CENTR Legal & Regulatory workshop
CENTR 57. правна радионица, одржана је 13. септембра, у Талину, 
Естонија, а у име РНИДС-а је учествовао Дејан Ђукић. После дужег 
периода, у питању је била прва правна радионица на којој GDPR није 
била доминантна тема. Као теме о којима је било речи издвајају се 
интернет безбедност и питање дигиталних идентификација у светлу 
регулативе eIDAS. 

ВИШЕ: centr.org


