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АПРИЛ 2020.

Унапређење система за регистрацију

DNSSEC ЗАШТИЋЕНИ 
.RS И .СРБ ДОМЕНИ
На систему за регистрацију назива домена имплементиране су 
измене везане за прихватање података за DNSSEC потписане 
називе домена у свим доменским просторима којима управља 
РНИДС. Подаци о називу домена везани за DNSSEC могу се 
ажурирати путем веб-апликације, као и преко машинског EPP 
интерфејса.

DNSSEC омогућава проверу аутентичности извора од кога је 
DNS одговор добијен, као и интегритет добијеног одговора. То 
практично значи да сви они који користе DNS сервере који имају 
активирану валидацију DNSSEC записа могу бити сигурни да DNS 
одговор за DNSSEC потписане називе домена није мењан на путу 
од сервера до корисника.

   ВИШЕ: DNSSEC

Рад Канцеларије

НОВИ ДОМЕН.СРБ
Крајем марта нова, редизајнирана, функционално и концептуално 
унапређена верзија РНИДС-овог едукативног сајта domen.rs/
домен.срб доживела је премијеру. Сајт је осмишљен да буде 
база знања која пружа одговоре на бројна питања, а намењен 
је превасходно пословним корисницима интернета. Материјали 
доступни на сајту, и нови који се континуирано припремају у 
објављују, баве се темама пословања на интернету, промоције, 
безбедности, идентитета предузећа али и самим DNS сервисом.

   ВИШЕ: DOMEN.RS

Организација и суорганизација скупова

ЋИРИЛИЦА НА 
ПОКЛОН - АРЕАЛ 
РНИДС
Ареал РНИДС, ново ћириличко писмо намењено првенствено 
употреби на интернету, а чију је израду омогућила Фондација 
РНИДС у сарадњи са удружењем Типометар, представљено је 28. 
јануара. Ауторка фонтова је професорка Факултета примењених 
уметности Оливера Стојадиновић, а фонтове је могуће бесплатно 
преузети са сајта РНИДС-а.

Ареал РНИДС, поклон Фондације поводом обележавања 
годишњице .СРБ домена, представљен је на окупљању 
организованом за медије у оквиру здања Дома Вукове задужбине. 
Током програма било је речи о карактеристикама новог писма 
које се састоји од четири фонта, али и начелно о положају и 
употреби ћирилице на интернету. На скупу је говорила ауторка 
писма, професорка Факултета примењених уметности, Оливера 
Стојадиновић, као и доценткиње истог Факултета, Ана Продановић 
и Оливера Батајић Сретеновић. 

Писмо Ареал РНИДС побудило је изузетну пажњу јавности и 
медија, а страница на сајту рнидс.срб са које је могуће бесплатно 
преузети ово писмо била је најпосећенија страница на сајту у 
првом кварталу 2020. године.

   ВИШЕ: Ћирилица на поклон – представљен Ареал РНИДС

   ПРЕУЗМИТЕ БЕСПЛАТНО: Ареал РНИДС
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https://www.rnids.rs/
http://рнидс.срб
https://www.domen.rs/
http://домен.срб
https://www.rnids.rs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/dnssec-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8-rs-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.rnids.rs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/dnssec-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8-rs-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.domen.rs/dnssec
https://www.domen.rs/
https://www.rnids.rs/новости/ћирилица-на-поклон-–-представљен-ареал-рнидс
https://www.rnids.rs/ћирилица-на-интернету/ћирилички-фонтови-на-поклон
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Рад Фондације

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ СУОСНИВАЧА 
РНИДС-А
Изборна седница Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет 
домена Србије“ (РНИДС) одржана је 8. фебруара у хотелу Холидеј Ин у Београду. Седница 
је сазвана због избора члана Статутарне комисије, јер је једном од чланова истекао 
мандат. Највећим бројем гласова Светлана Стојковић изабрана је да и наредне четири 
године буде чланица Статутарне комисије.

   ВИДЕО:  Фебруарско заседање Конференцијe суоснивача
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Развој тржишта домена 

СТАТИСТИКА ДОМЕНА
Број регистрованих назива .RS домена 
јануар-март 2020.

Број регистрованих назива .СРБ домена 
јануар-март 2020.

ИНТЕРНЕТ
ПРИСУСТВО

Фондација “Регистар националног
интернет домена Србије”
rnids.rs  |  рнидс.срб

Едукативни сајт РНИДС-а
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
youtube.com/rnidsonline
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

https://www.youtube.com/watch?v=Bgvrj0Er1eE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=O68U5vZh1sM&t=193s
http://rnids.rs
http://рнидс.срб
http://domen.rs
http://домен.срб
http://dids.rs
http://дидс.срб
http://rsnog.rs
http://рсног.срб
http://linkedin.com/company/rnids
http://facebook.com/rnids.rs
http://twitter.com/rnids
http://youtube.com/rnidsonline
http://instagram.com/rnids
http://domen.rs/registri
http://domen.rs/whois
http://rnids.rs/pristupanje
http://rnids.rs/publikacije
http://rnids.rs/uslovi
http://rnids.rs/arbitraza
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Организација и суорганизација скупова

ДИДС 2020 НИЈЕ 
ОДРЖАН ЗБОГ 
ПАНДЕМИЈЕ 
КОРОНАВИРУСА
Услед пандемије коронавируса, забране окупљања и 
ограничавања кретања, конференција Дан интернет домена 
Србије – ДИДС 2020 није одржана 19. марта, како је планирано. 
Програм једанаестог по реду ДИДС-а привукао је до сада 
незабележено интересовање, како посетилаца, тако и медија и 
јавности, међутим, о темама које су биле у фокусу овогодишње 
конференције, биће рећи на неком од предстојећих ДИДС 
конференција или других догађаја које ће РНИДС организовати 
када се епидемиолошка ситуација стабилизује.

   ВИШЕ:  DIDS.RS

Сарадња са овлашћеним регистрима

ТЕХНИЧКА И 
МАРКЕТИНШКА 
ПОДРШКА ОР-ОВИМА
Програм суфинансирања оглашавања током првог квартала 2020. 
године користила је компанија БеотелНет.
Маркетиншким одељењима ОР-ова су редовно достављана 
различита обавештења – о ранг - листама ОР-ова, позиви на 
РНИДС-ове догађаје, извештаји и информације о реализованим 
активностима, као и информације о релевантним активностима 
CENTR-a.

Пре него што су на систему за регистрацију омогућене најновије 
измене везане за унос и проверу DNSSEC параметара, одржане су 
две едукативне радионице за овлашћене регистре.
Садржај прве радионице одржане путем интернета тицао се 
основа DNSSEC-а, разлоге за његово увођење и употребу од 
стране корисника националних домена, као и начине уноса 
DNSSEC параматера у систем за регистрацију назива домена 
РНИДС-а, а била је намењена представницима ОР-ова који се 
баве администрацијом домена и маркетингом. Друга радионица, 
намењена DNS и систем администраторима у овлашћеним 
регистрима одржана је у просторијама РНИДС-а. Целодневни 
програм радионице обухватио је теме могућих напада и 
злоупотреба DNS система, представљене су основе DNSSEC-а, али 
и алати и практичне смернице за исправно DNSSEC потписивање 
назива домена.

Организација и суорганизација скупова

ПРОМОЦИЈА 
ЗБОРНИКА 
„ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СВОЈИНА У 
ДИГИТАЛНО ДОБА“
Промоција зборника прилагођених студентских мастер 
радова „Интелектуална својина у дигитално доба“, чију је израду 
подржао РНИДС, одржана је 29. јануара на Правном факултету 
Универзитета у Београду. Том приликом представљен је и 
Споразум о сарадњи који су потписали РНИДС и Правни факултет. 
На скупу су говорили декан Правног факултета проф. др Зоран 
Мирковић, председник УО РНИДС-а  Зоран Перовић,  проф. др 
Душан Поповић, редовни професор Правног факултета, као 
уредник Зборника, и аутори пет објављених текстова.

Зборник је сачињен од изабраних радова који се баве изузетно 
актуелним темама из области интелектуалне својине и интернета, 
а бесплатно се може преузети на сајтовима РНИДС-а и Правног 
факултета.

   ВИШЕ: Промоција зборника „Интелектуална својина у 
дигитално доба“

   ПРЕУЗИМАЊЕ ЗБОРНИКА: „Интелектуална својина у 

дигитално доба“

Рад Канцеларије

ЕДУКАЦИЈЕ
У организацији Уговорне окружне привредне коморе Пирот и 
USAID-овог Пројекта сарадње за економски развој, организован 
је 20. фебруара у Пироту семинар о електронској трговини, 
са циљем да привреднике из пиротског краја боље упозна са 
могућностима пословања на интернету. На њему је било речи о 
изради веб-шопова, банкарским услугама у електронској трговини, 
дистрибуцији и логистици, а Предраг Милићевић, руководилац 
Сектора маркетинга и комуникација, говорио је о правилном 
пословном наступу на интернету, о томе шта заиста припада 
предузећу на интернету, а шта не, о томе како изабрати прави 
домен, а како назив домена и које грешке не треба чинити при 
употреби назива домена.
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https://www.youtube.com/watch?v=Bgvrj0Er1eE&t=1s
https://dids.rs/
https://www.rnids.rs/новости/одржана-промоција-зборника-интелектуална-својина-у-дигитално-доба-и-представљен-споразум-о
https://www.rnids.rs/новости/одржана-промоција-зборника-интелектуална-својина-у-дигитално-доба-и-представљен-споразум-о
https://www.rnids.rs/publikacije/Intelektualna%20svojina%20u%20digitalno%20doba.pdf
https://www.rnids.rs/publikacije/Intelektualna%20svojina%20u%20digitalno%20doba.pdf
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Интерни информатор Фондације “Регистар националног интернет домена Србије”
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд  |  тел: (011) 7281-281
rnids.rs и рнидс.срб  |  domen.rs и домен.срб  |  e-пошта: kancelarija@rnids.rs
Уредник: Дијана Милутиновић, Дизајн: Миодраг Веселиновић

Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А 
У ЕВРОПИ И СВЕТУ

ICANN SSR:  од 16. до 17. 01. 2020, 
Вашингтон (САД) 
Жарко Кецић, руководилац Сектора ИКТ услуга, учествовао је 
на радном састанку ССР2 тима који је одржан 16. и 17. јануара 
2020. у Вашингтону, САД. На састанку су усаглашени ставови 
о питањима везаним за активније укључивање ICANN-а за 
спречавање злоупотребе назива домена на глобалном нивоу, као 
и о активностима за превенцију будућих претњи за безбедно и 
стабилно функционисање интернета на глобалном нивоу. 

APTLD77: од 18. до 21. 02. 2020, 
Мелбурн (Аустралија) 
Скупу је присуствовао руководилац Сектора општих и правних 
послова и в.д. директора и говорио је на два панела. Током панела 
посвећеног IDN-у пренео је искуства РНИДС-а у вези са почетком 
регистрације .срб домена и додавањем карактера у .rs домен. 
Током правне сесије, која је била посвећена политикама суспензије 
и генерално механизмима заштите права трећих лица, пренео је 
РНИДС-ова искуства и објаснио механизме који се примењују.

Активности у CENTR заједници

61st CENTR Legal & Regulatory work-
shop: од 21. до 22. 01. 2020, Брисел 
(Белгија)
Руководилац Сектора општих и правних послова је присуствовао 
радионици. Поред размена искустава правних сектора чланова 
CENTR, на овом скупу, од гостију ван регистара, био је и представник 
Еуропола који је говорио о изазовима које они имају у истраживању 
сајбер криминала.

31st CENTR Marketing workshop:  
од 06. до 07. 02. 2020, Стокхолм 
(Шведска)
РНИДС су представљали Предраг Милићевић, руководилац Сектора 
маркетинга и комуникација, и Дијана Милутиновић, сарадница 
за маркетинг и комуникације. Радионици су присуствовали 
представници 16 националних регистара, EUrid-а, Afilias-а, Verisign-а 
који су размењивали искуства и представљали реализоване 
маркетиншке пројекте.

63rd CENTR General Assembly/2020 
Annual General Meeting: од 12. до 13. 
02. 2020, Љубљана (Словенија) 
Током састанка је било речи о новостима и активностима код 
регистара чланица, а одржано је и гласање за Управни одбор. За 
чланове УО изабрани су David Fowler – .CA, Philip Du Bois – .BE и 
Barbara Povše Golob – .SI, која је изабрана за председника УО. Поред 
тога, као придружен члан, примљен је регистар .KR (Јужна Кореја). 
Састанку је присуствовао Дејан Ђукић.

   ВИШЕ:  CENTR

Активности у ICANN заједници
Руководилац Сектора општих и правних послова и в.д. директора је, 
у својству члана, учествовао у раду ICANN-ове радне групе ccNSO 
Guideline Review Committee (“GRC”). 

Мирјана Тасић, саветница за стратегију и развој, учествовала је у 
раду више ICANN-ових радних група: Latin Generation panel (у којој 
је председавајућа), 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.

Руководилац Сектора ИКТ услуга Жарко Кецић учестовао је у раду 
SSR Review Team-а и 3SG CENTR пројекту.

   ВИШЕ:  ICANN

Вести из света домена
Током првог квартала изабрани су нови чланови управног одбора 
CENTR-а. Организација је објавила још један квартални извештај о 
глобалним трендовима на тржишту домена почетком јануара.

https://www.youtube.com/watch?v=Bgvrj0Er1eE&t=1s
https://centr.org/
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Latin+GP
https://community.icann.org/display/croscomlgrprocedure/Study+Group+on+Technical+Use+of+RZ-LGR
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ACCCCNSO/ccNSO+Review+Working+Party
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://www.youtube.com/watch?v=Bgvrj0Er1eE&t=1s
https://www.icann.org/
https://centr.org/news/news/centr-elects-three-new-members-to-its-board-of-directors.html
https://centr.org/news/news/centr-publishes-its-centrstats-global-tld-report-q3-2019.html

