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ПРЕС ИНФО
О чуварима интернет идентитета на ДИДС 2018
У години када .RS домен слави свој 10. рођендан, по девети пут се одржава
најпосећенија годишња конференција о Интернету у Србији - ДИДС 2018. Организује је
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), 6. и 7.
марта, у Хотелу „Metropol Palace“ у Београду. Слоган Дана интернет домена Србије
ове године гласи „Чувари интернет идентитета“.
Први блок ДИДС-а под називом „Сајбер личност“ посвећен је европски, а и глобално,
актуелној теми GDPR - Општој уредби о заштити података о личности, која крајем маја
ступа на снагу у ЕУ и утиче и на пословање појединих пословних субјеката у Србији. О
њој, а и о другим аспектима приватности на Интернету, модератор Владимир
Радуновић разговараће са учесницима панел дискусије. Томас Рикерт (Thomas
Rickert), председавајући Форума за називе и бројеве у Удружењу интернет индустрије
„eco“, је адвокат из Немачке, који ће да одржи и уводно предавање на ту тему. У
дискусији ће се придружити др Кормак Каланан (Cormac Callanan), директор „Aconite
Internet Solutions“ из Ирске, и Невена Ружић, помоћник генералног секретара у Служби
повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Други блок носи назив „Дигитално наслеђе“ и бави се дигитализацијом у култури и
науци, а модератор је др Тамара Вученовић. Пре панел дискусије, уводно предавање
одржаће Матјаж Фило, руководилац Сектора за ИТ на Факултету друштвених наука у
Љубљани. У дискусији учествују и др Адам Софронијевић, заменик директора
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, и Никола Божић,
програмски директор Истраживачке станице Петница.
Трећи блок, назван „Онлајн пословање“, модерира Радомир Лале Марковић, који је
уједно и водитељ целе Конференције. На почетку блока Милован Матијевић и Бранка
Матијевић, из компаније „Mineco Computers“, представиће резултате истраживања
„Индекс дигиталне виталности микро, малих и средњих предузећа у Србији 2017“, које
је по први пут урађено у Србији. Затим ћемо вам представити домаће фирме које у
свом пословању успешно користе све предности интернет технологија на националним
интернет доменима: vivatravel.rs, garden.rs, archiplay.rs, iskonmode.rs и teglas.rs.
У оквиру ДИДС 2018, 7. марта, биће одржан Регионални TLD форум - стручни скуп за
представнике националних интернет регистара из региона.
ДИДС је, као и до сада, бесплатан за све посетиоце, а њих око 600 се регистровало
на време да уживо прате Конференцију. Сви који не могу да буду посетиоци, програм
ДИДС-а могу да прате и преко Интернета, пре свега на сајту на адресама dids.rs и
дидс.срб, преко сајта РНИДС-а, као и на бројним сајтовима медијских покровитеља.
Интернет пренос ДИДС-а почиње 6. марта, у 10.00 и траје до 15.10, а питања за
учеснике могу да се постављају и путем Твитера, уз хештег #dids2018.
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БЛОК 1
Сајбер личност
Уводно предавање:
Томас Рикерт (Thomas Rickert), председавајући Форума за називе и бројеве у
Удружењу интернет индустрије „eco“, Немачка
Први блок ДИДС-а традиционално се бави најактуелнијом интернет темом, а то је ове
године Општа уредба о заштити података о личности, позната као GDPR. Главна
валута дигиталног доба није ни долар ни биткоин, већ – приватни подаци. Скупљају их
сви наши паметни уређаји, сензори око нас, и туђи рачунари које зовемо „облак“.
Сакупљају их и сервиси које користимо, и институције са којима комуницирамо.
Обрађују се, укрштају и пакују. Потом се деле, краду или цуре, или се продају. Користе
их појединци, криминалци, компаније, институције, безбедносне службе. Наши
приватни животи неповратно постају јавни, и монетизовани.
Европска унија донела је регулаторни одговор у виду GDPR-а, који ступа на снагу
крајем маја и детаљно уређује рад са подацима о личности грађана ЕУ, и намеће ова
правила глобално, свима који на било који начин желе да раде са њима.
GDPR, али пре свега реалност наших убрзано дигитализованих живота, отвара нам
прегршт важних питања. Има ли разлике између приватности и заштите података о
личности? Може ли се приватност остварити и ако се прикупљају приватни подаци? И
шта су то уопште приватни подаци? Како их дефинише GDPR, и какве прописе доноси?
Како GDPR штити права појединаца? Како ће утицати на тржишта ван ЕУ? Како
институције и компаније у Србији треба да испрате GDPR? Која је улога Повереника?
Постоје ли “нус ефекти” имплементације GDPR-а по економију и иновације? Како
GDPR утиче на доменски простор? И шта нам будућност доноси?
Панел дискусија:
 Томас Рикерт (Thomas Rickert), председавајући Форума за називе и бројеве у
Удружењу интернет индустрије „eco“, Немачка
 др Кормак Каланан (Cormac Callanan), директор „Aconite Internet Solutions“,
Ирска
 Невена Ружић, помоћник генералног секретара при Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Србија
Модератор: Владимир Радуновић, директор програма сајбер безбедности и едипломатије, Дипло фондација, Србија
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БЛОК 2
Дигитално наслеђе
Уводно предавање:
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У СЛОВЕНИЈИ И УПОТРЕБА КЛАУДА
О пројектима и подручјима дигитализације у култури и образовању на којима раде у
националним институцијама, као и о плановима изградње клауда за јавну употребу.
Матјаж Фило, руководилац Сектора за ИТ на Факултету друштвених наука у
Љубљани, Словенија
Идентитет једног народа се на Интернету представља, чува и промовише кроз
дигитализовану баштину која је увек доступна и претражива када је – онлајн. Тема
другог блока ДИДС-а је дигитализација у науци и култури, у оквиру које ће бити
представљене добре иницијативе, истраживања и активности у Србији, драгоцене и
вредне пажње и у ширим, европским оквирима.
Говориће се о дигиталној трансформацији пословања и њеним специфичностима у
области културе и науке и о дигитализацији баштине, која се не своди само на пуко
скенирање архивске грађе, како се то обично мисли. Такође, биће речи и о значају
менаџмента у процесима дигитализације односно о томе ко су „преводиоци“ са језика
културе и науке на језик програмера и ИТ стручњака.
Дискутоваће се и о доступности научне опреме на даљину захваљујући Интернету
(даљински управљиви телескопи, лабораторије…), као и значају онлајн доступности
дигитализованих издања часописа и другог акумулираног научног знања за
унапређивање образовања.
Панел дискусија:
 Матјаж Фило, руководилац Сектора за ИТ на Факултету друштвених наука у
Љубљани, Словенија
 др Адам Софронијевић, заменик директора Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“ у Београду, Србија
 Никола Божић, програмски директор Истраживачке станице Петница, Србија
Модератор: др Tамара Вученовић, уредница Образовне редакције, Радио Београд 2,
Србија
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БЛОК 3
Онлајн пословање
Уводно предавање:
Резултати истраживања „Индекс дигиталне виталности микро, малих и средњих
предузећа у Србији 2017“






Значење и тумачење индекса дигиталне виталности
Употреба дигиталних канала и њихов утицај на пословне перформансе
предузећа
Значај домена .RS или .СРБ
Значај мобилне апликације у односу на веб страницу
Ставови интернет корисника и смернице за онлајн унапређивање локалних
продавница

Милован Матијевић и Бранка Матијевић, „Mineco Computers“, Србија

Представљање успешних сајтова на националном интернет домену .RS:
 vivatravel.rs
 garden.rs
 archiplay.rs
 iskonmode.rs
 teglas.rs
Модератор: Радомир Лале Марковић, суоснивач и директор, ТАГ медиа, Србија
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ДИДС
Дан интернет домена Србије (ДИДС) је годишња конференција о развоју Интернета,
како у свету, тако и на националним доменским просторима Србије, у организацији
РНИДС-а.
Дводневни програм ДИДС-а, поред ИТ професионалца, интернет провајдера и
овлашћених регистара, окупља и остале кориснике Интернета, који имају прилику да
сазнају више о актуелним темама на интернет простору Србије и глобалном нивоу.
ДИДС се одржава од 2010. и отворен је и бесплатан за све посетиоце које занима
развој Интернета (студенти, блогери, предузетници, новинари...).
Програм првог дана ДИДС-а подељен је у три блока и одвија се у облику презентација
или предавања релевантних говорника из земље и света, као и панел дискусија. Први
блок је посвећен актуелним светским и домаћим појавама и трендовима у области
Интернета, са гостујућим страним и домаћим стручњацима. У другом блоку се одржава
панел дискусија на различите актуелне теме. Трећи блок Конференције представља
значајне домаће интернет пројекте на националним интернет доменима .RS и .СРБ и
њихове ауторе и покретаче.
Другог дана ДИДС-а се од 2015. одржава регионални интернет скуп, који окупља
позване стручне учеснике. Зависно од теме, то су представници националних интернет
регистара из региона и југоисточне Европе, представници државних органа, локалних
интернет заједница и глобалних интернет организација.
ДИДС се по правилу одржава око 10. марта, на годишњицу почетка рада .RS домена,
али се термин помера ако се тих дана одржавају велики глобални интернет скупови.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
 dids.rs
 дидс.срб
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РНИДС
Фондација "Регистар националног интернет домена Србије", скраћено РНИДС,
управља регистром националних интернет домена (.RS и .СРБ) и инфраструктуром
која омогућава њихову сталну доступност.
РНИДС је стручна, нестраначка, невладина и недобитна организација, основана од
стране локалне интернет заједнице у Србији. Уз подршку надлежног министарства
Републике Србије, РНИДС-у су на управљање поверени .RS и .СРБ домен,
делегирани од стране ICANN-a − организације одговорне за руковођење глобалном
структуром Интернета. Рад РНИДС-а се финансира из средстава прикупљених од
надокнада за регистрацију домена и годишње накнаде коју плаћају суоснивачи.
РНИДС своје пословање базира на најбољој пракси и искуствима водећих светских
регистара интернет домена највишег нивоа, уз употребу савремених технолошких
решења која омогућавају високу доступност сервиса. Кључни сервиси РНИДС-а раде
на вишеструким локацијама и омогућавају непрекидно пружање услуга и у
ситуацијама када дође до квара на опреми, или прекида у комуникацијама. Они морају
бити оперативни 24/7/365, јер кад би заказали, национални домени би били недоступни
и ниједна веб страница на .RS и .СРБ доменима не би била видљива, ниједна онлајн
продавница не би радила, а корисници домена не би могли да размењују електронску
пошту. DNS системи који су ауторитативни за .RS и .СРБ домене раде без прекида од
оснивања РНИДС-а.
РНИДС управља са по пет доменских простора, у оквиру оба национална домена (.RS,
.CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, као и .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и
.ОД.СРБ). Управљање доменима другог нивоа за академске институције (.AC.RS и
.АК.СРБ) препуштено је Академској мрежи Србије, а домени за државне органе
(.GOV.RS и .УПР.СРБ) препуштени су на управљање Канцеларији за информационе
технологије и електронску управу Владе Републике Србије.
Орган оснивача РНИДС-а је Конференција суоснивача, коју чине овлашћени
представници свих суоснивача и која је отворена за приступање нових суоснивача.
Конференција суоснивача бира Управни одбор од седам чланова и доноси опште
акте који регулишу рад РНИДС-а, регистрацију назива домена и решавање спорова
поводом регистрације назива домена. Управни одбор управља радом РНИДС-а и
именује директора, који је извршни орган и руководи Канцеларијом РНИДС-а.
Као национални регистар интернет домена, РНИДС је члан CENTR-a, RIPE NCC и члан
ccNSO при ICANN-у.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
 rnids.rs
 рнидс.срб
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НАЦИОНАЛНИ ДОМЕНИ
Србија има два равноправна национална интернет домена: .RS и .СРБ.
Посао управљања националним интернет доменима РНИДС-у је делегирала Интернет
корпорација за додељене називе и бројеве (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers, ICANN), уз подршку државних органа Републике Србије и домаће
интернет заједнице, и то:
 Одлука ICANN-а о делегирању .RS домена РНИДС-у, од 11. септембра 2007.
 Одлука ICANN-а о делегирању .СРБ домена РНИДС-у, од 21. априла 2011.
РНИДС управља регистром националних интернет домена .RS и .СРБ и
инфраструктуром која омогућава њихову сталну доступност, а послове регистрације
назива домена за кориснике обављају овлашћени регистри РНИДС-а.
Регистар (Registry database) је централизована збирка података о регистрованим
називима интернет домена у оквиру одређеног TLD-а (домена највишег нивоа), са
подацима о њиховим регистрантима и другим регистрационим подацима, као што су
адресе DNS сервера који омогућавају видљивост интернет домена чији назив је
регистрован у регистру.
Национални интернет домен је ознака територијалне припадности и као такав
изузетно је битан за дефинисање интернет идентитета свих који живе и/или раде на
територији неке државе.
Национални интернет домен највишег нивоа - ccTLD (country code Top-Level
Domain) везан је за међународну двословну ознаку државе и то је наш .RS домен, који
је наследио некадашњи .YU домен. Домен .RS је постао видљив на Интернету 25.
септембра 2007. Регистрација назива .RS домена почела је 10. марта 2008.
Ћирилички национални интернет домен највишег нивоа .СРБ је део породице
интернет домена са интернационализованим називима - IDN (Internationalized Domain
Name), односно домена чији називи нису написани енглеским алфабетом. После руског
.РФ, наш .СРБ је други ћирилички интернет домен на свету који је могуће регистровати.
Домен .СРБ је постао видљив на Интернету 3. маја 2011, а од 2012. кренула је
регистрација .СРБ домена.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
 domen.rs
 домен.срб
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КОНТАКТ
РНИДС
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147
Веб: rnids.rs и рнидс.срб
Тел: +381 (0)11 7281-281

Особа за контакт:
Предраг Милићевић, моб. 060-0120-551, predrag.milicevic@rnids.rs
Контакт са медијима:
Драгана Пешић Левић, моб. 062-252-366, dragana@blink-blink.co.rs
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