Записник са 314. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 15. 12. 2018. године, са почетком у 14, 30. Седници је присуствовало 5 чланова
УО:
Војислав Родић, председник УО,
Владимир Алексић,
Мирко Мирковић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић.
Владимир Манић, директор (без права гласа),
Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа) записничар на
седници,
На седницу су позвани овлашћени представници суоснивача и сва лица која су суоснивачи
одредили као овлашћене представнике само за једну седницу од 15. децембра 2018.
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен записник са 313.
седнице. ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред
1)

Одговори на питања суоснивача

Прва тачка: Одговори на питања суоснивача
На почетку ове тачке председник УО је позвао присутне овлашћене представнике суоснивача да
поставе питања.
Зоран Бухавац, "Гама Електроникс" поставио питање у вези ћириличног емаила, одн. захтев који
је добио УО у вези коришћења ћириличне емаил адресе у оквиру РНИДС-а. Војислав Родић је
навео да је РНИДС затражио од једног понуђача који пружа услуге тог типа, а што ће бити
разматрано на наредној седници. Мирко Мирковић и Милоје Секулић предлажу да се активније
приступи ћирилици. Милоје Секулић је навео да у неке од активности треба укључити суосниваче.
Владимир Манић је представио „Ћирбастерс“ који ће се одржати 27. јануара 2019. и позвао
суосниваче да се укључе.
У наставку Мирко Марковић, „Интернет клуб“, нагласио је да је ћирилица уставно писмо и
подсетио на закључке и предлоге мера радне групе која се бавила питањима употребе ћирилице
на интернету. Зоран Бухавац, је поставио питање за чланове УО - шта РНИДС може да уради у
области пружања услуга електронских адреса, а да не пружа сама услуге хостинга. Мирко
Мирковић је одговорио да би РНИДС могао да подигне огледно окружење. У вези са овим, Мирко

Мирковић предложио је да се активира знање РСНОГ заједнице, коју РНИДС подржава у њеним
активностима. Овом приликом се осврнуо и на IDN домене у оквиру .rs.
Милоје Секулић, се сложио са претходним говорницима, у смислу да промоција ћирилице на
интернету и .срб домена треба да се спроводи у континуитету, током целе године. Драган Сајић,
"Биосан" је подржао идеју да се у вези са овим питањем формира радна група, као и да се пуно
енергије троши на унутрашња питања у организацији. Предложио са додатно активира сарадња
са организацијама као што је СПЦ. Борис Кецман, "Меџик" је подсетио на немогућност коришћења
мејл сервера услед недостатка ресурса код провајдера, као и да би требало наћи начин да се по
овом питању помогне провајдерима.
Марко Буразор, "Буразор", је предложио проширење активности изласком на терен, промоцијом у
унутрашњости, са тематским конференцијама у градовима Србије. Мирослав Жеравчић, "Беотел"
је поставио питање да ли РНИДС може да пошаље ћирилички емаил сервис са кога би послао епошту ОР-овима. Као и претходни говорници, предложио је и подржао континуирану кампању и
после Светог Саве. Дејан Живковић, "СОМАН", је у дискусији као ОР, предлагао да се састави врста
едукативног упутства како да се са .com пређе на .rs. Ивана Ђидић, "Мастер Медија" је навела да
корисници често не користе ни сва слова свог писма у електронској комуникацији. Поред тога,
просечан регистрант је слабо обавештен о особинама домена и предлаже да се више на томе ради
са ОР-овима.
Иван Минић, "Burek.com" је навео да сматра да не постоји могућност да се повећа број корисника
јер велики број корисника из разних разлога не користе слова националног писма. Владимир
Манић је истакао да РНИДС располаже ограниченим ресурсима, укупно је 10 запослених, 1 у
маркетингу, 4 у ИКТ-у, те је потребно да се у популаризацију ћирилице на интернету и .срб домена,
укључе и други субјекти. Дејан Живковић, је навео да он као ОР, нема навику да клијентима нуди
.срб домен, као главни домен. Мирослав Жеравчић, је предложио формирање пакета домена за
.rs и .срб. Милоје Секулић, је навео да маркетинг кућа, чији је оснивач, увек нуди клијентима пакет
домена, националних и генеричких. Додао је да суоснивачи, као и ОР-ови могу да иницирају
одређена питања и активности. Мирко Марковић, је навео да УО је тај који даје задатак
Канцеларији и који треба да покрене активности. Мирко Мирковић је у наставку дискусије навео
пример са расадником који користи комерцијално искључиво .срб домен. Борис Кецман је навео
да већина људи и не зна да постоји .срб, као И да треба тражити помоћ државних органа у
популаризацији .срб домена.
Седница је завршена у 15:50 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
15. 12. 2018.

Војислав Родић
председник УО
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