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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 200. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 13. децембра 2014., са 

почетком у 13,00 часова. Седница је била отворена за јавност, поред испод наведених 

лица, седници су присуствовали бројни овлашћени представници суоснивача и чланови 

Статутарне комисије РНИДС-а. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Александар Павловић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Станиша Јосић, 

Снежана Божић, 

Владимир Алексић; 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 

Данко Јевтовић, директор (без права гласа),  

Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа), 

записничар на овој седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 199. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Питања овлашћених представника суоснивача 

 

 

Прва тачка: Питања овлашћених представника суоснивача 

 

Душан Стојичевић је отворио седницу и позвао овлашћене представнике суоснивача да 

постављају питања Управном одбору. 

 

Питање: Зоран Бухавац, овлашћени представник суоснивача Gama Electronics осврнуо 

се на последњу тачку седнице Конференције суоснивача и поставио је питање око 

планова у вези одржавања ДИДС-а 2015 и могућих страних предавача на овом скупу. 

Поред тога питао је да ли постоје планови у вези унапређења блокова предавања и да ли 

се евентуално  скуп продужава и на други дан. 

 

Душан Стојичевић је одговорио да је добар део предавача потврђен, да је локација скупа 

одређена, као и да је ДИДС додатно унапређен, с обзиром да је постао ICANN acredited 

догађај. ICANN ће логистички помоћи организацију овог скупа, као и позивање гостију. 

Скуп ће трајати два дана, први дан ће бити према концепту какав је био до сада, док ће 

други дан бити посвећен регионалној сарадњи регистара. 

 

Питање: Никола Марковић, овлашћени представник Друштва за информатику Србије 

је поставио питање у вези планова УО на популаризацији IPv6 протокола.  
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Александар Павловић је навео да је корен овог проблема код ISP-ова и опреме коју они 

користе, као и броју веб сајтова који подржавају овај протокол. РНИДС поклања пажњу 

и ресурсе овом питању, али ова организација нема пресудни утицај на питање 

популаризације IPv6 протокола. 

 

Душан Стојичевић је додао је потребно да се сви релевантни субјекти укључе на 

решавање овог питања, и поновио да РНИДС самостално не може пуно да уради на пољу 

популаризације IPv6 протокола. 

 

Душан Панчевац, овлашћени представник суоснивача Панет, је навео вези са овим, да 

би РНИДС могао окупи овлашћене регистре и ISP-ове, у циљу пружања сервиса којим 

се врши тунеловање саобраћаја. Као референцу навео је компанију Hurricane Electrics, 

која се успешно бави наведеним сервисом. 

 

Станиша Јосић, је навео да ће УО свакако размотрити овај предлог и да уколико буде 

настављен рад радне групе за IPv6 и да ће Душан Панчевац бити позван да узме учешће 

и ближе објасни предложену идеју. 

 

Питање: Зоран Бухавац, овлашћени представник суоснивача Gama Electronics поставио 

је питање у вези реализације Финансијског плана за ову годину и пројекције финансија.  

 

Душан Стојичевић је навео да се УО активно бави овим питањем, као и израдом планова 

за наредну годину. Ова година ће бити завршена финансијску у плусу, али нека 

пројекција извештаја добрим делом зависи од динамике плаћања софтвера за 

регистрацију и успешности ове набавке. 

 

Александар Павловић је навео да је питање софтвера кључан пројекат, те да за пројекат 

те врсте има оправдања да РНИДС и уђе у губитак, те употреби средства нераспоређене 

добити, али тежња УО је да се без тих мера изврши набавка софтвера. 

 

Питање: Оливера Јовић, овлашћени представник Општег удружења предузетника 

Лесковац је изнела похвале на рачун кампање „смисли домен“ и активности на 

друштвеним мрежама у вези са тим. 

 

Питање: Војислав Родић, овлашћени представник суоснивача INET и председник 

Конференције суоснивача поставио је питање у вези пада броја регистрованих .срб 

домена и планова за повећање тог броја. 

 

Душан Стојичевић је навео да је број ових регистрација добрим делом завистан од 

генералне употребе ћирилице у Србији, као и да је његова употреба ограничена, с 

обзиром да е-пошта не ради на овом домену. 

 

Војислав Родић је даље питао, какви су планови на пољу проширења .rs домена 

додавањем дијакритика.  

 

Душан Стојичевић је навео да УО планира активности на овом питању и увођење 

дијакритика у оба домена којима управља РНИДС. 

 

Данко Јевтовић је навео искуства чешког регистра и незаинтересованост њихових 

корисника за домен проширен овим знацима, као и да би можда требало питати локалну 

заједницу на ову тему. 

 

Горан Миланковић, овлашћени представник NIP BIF press је навео да постоје и 

позитивни примери у Европи, када је додавање дијакритика у домен у питању.  
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Питање: Ненад Орлић, овлашћени представник MadNet-а је навео да је број .срб домена 

неспорно пао и да РНИДС треба да размисли како да се тај број повећа. Поставио је 

питање да ли је рађена анализа заступљености садржаја на .срб доменима. 

 

Душан Стојичевић је навео као пример да АПР тек од пре две године податке у регистру 

објављује на ћирилици. Подсетио је да је на ДИДС-у 2014 представљена анализа 

садржаја на .срб домену. 

 

Александар Павловић је навео да је питање повећања броја .срб домена сложен посао и 

да регистрација овог домена, примера ради за један динар није довољно да би се тај 

домен популарисао. 

 

Ненад Орлић је навео да је број регистрованих .срб домена у првој години и сада 

евидентан, те да је тај број несумњиво ефекат РНИДС-а. 

 

Питање: Иван Минић, овлашћени представник Burek.com је питао због чега се упорно 

форсира .срб домен и равноправност оба домена, када и уз све напоре, интересовање за 

овим доменом се не може повећати. Позвао је РНИДС да размотри начин како да едукује 

кориснике, који и даље на својим рекламним материјалима стављају електронску адресу 

са .yu доменом. 

 

Оливера Јовић, је навела да трајање дискусије треба ограничити. Даље је навела на тему 

популаризације овог домена треба разговарати са Српском православном црквом. 

 

Душан Стојичевић је навео да РНИДС не фаворизује ниједан од домена којима управља, 

већ да у свим наступима и материјалима наводи равноправно оба домена. 

 

Дејан Живковић, овлашћени представник StanCo је навео да је упитно колико је 

меродаван број .срб домена из периода када је регистрација коштала 1 динар и да је 

питање да ли су ти регистранти заиста хтели предметну регистрацију. 

 

Жарко Птичек, члан Статутарне комисије је навео да је употреба .срб сама по себи 

ограничена на кориснике који пишу спрски језик. 

 

 

 

У Београду, 13. децембар 2014. године  

 

Седница је завршена у 14:10 часова 

 

Записник саставио:                                                                            Председник УО 

 

Дејан Ђукић                                                                                  Душан Стојичевић 


