
Извештај о приспелим предлозима за ћирилички домен највишег нивоа  
који треба да представља Републику Србију на интернету 

 
 
Pадна група за увођење ћириличког домена највишег нивоа (ccTLD) који треба да 
представља Србију на интернету, прегледала је све пристигле предлоге за назив новог 
ћириличког домена. 
 
Предлози су прикупљани током марта и априла 2010. путем анкете и форума на интернет 
локацији РНИДС-а, анкетама спроведеним на информатичким скуповима и преко форума 
које су организовали информатички часописи и новине. 
 
Укупно су прикупљена 92 предлога међу којима је било 78 јединствених. Четрнаест 
дупликата су последица чињенице да се међу предлозима и поред изричито истакнутог 
захтева да, између осталог, буду исписани ћирилицом, ипак појавило и 25 који нису 
испуњавали тај основни критеријум.  
 
Радна група је одлучила да размотри чак и такве предлоге уместо да их аутоматски одбаци, 
али тек пошто их претходно „пречисти“.  
 
Предлози који су у целости и неспорно били написани латиницом (њих 19), a у три случаја и 
коришћењем великих слова (bagrenje, Bananica, BG, bgd, bre, ić, jbt, ker, ljnj, MRŠ, pljeskavica, rs, sb, 
sr, srb, srba, srbija, vuk, zs), размотрени су тек пошто су претходно транслитерацијом пребачени 
у мала слова ћирилице. Ово je као резултат дало девет дупликата идентичних предлозима 
написаним ћирилицом (бг, бре, ић, рс, сб, ср, срб, србија, вук) и додатних 10 предлога 
подложних разматрању.  
 
Преосталих шест предлога захтевало је нешто суптилније пречишћавање, јер су били 
написани комбиновањем великих и малих слова латинице и ћирилице и/или коришћењем 
латиничких слова која изгледају као ћириличка (cr, crб, SPБ) па чак и броја 6 који подсећа на 
ћириличко б (cp6, CP6). Четири предлога (cr, crб, SPБ, CP6) су оваквим пречишћавањем такође 
резултовала дупликатима (ср, срб, срб, ср6) од којих је само један нов у односу на претходне 
(ср6), а остали су прошли у фазу додатног разматрања. 
 
Што се ћириличких предлога тиче, регистована су само четири случаја у којима су 
коришћена велика слова од којих је један (СРБ) пречишћавањем постао дупликат постојећег 
предлога (срб), а преостала три (ВС, ЋЦ, СС) су разматрана као да су била написана малим 
словима (вс, ћц, сс). 
 
Ваља још напоменути да су поједини предлагачи у поље с предлогом понекад уписивали и 
објашњења и коментаре својих предлога (Држава Србија .дс; cp6 (latinica - C,P, broj sest) ;); џш 
(zadnja slova azbuke), ић (vecina prezimena se zavrsavaju na .ић) ) а било је и случајева да су у 
предложено име стављали и тачку (срб.com, срб.ин). 
 
Предлози су анализирани на основу критеријума садржаних у документу „Konačni plan 
uvođenja ubrzanog postupka za IDN ccTLD“ (Final Implementation Plan for IDN ccTLD Fast 
Track Process) од којих су основни били наведени и у самој анкети: 
 
Предложена ознака треба да буде смислена, релевантна, практична, цивилизацијски прихватљива и 
да испуњава следећа правила: 

• препознатљиво указује на државу Србију 
• садржи најмање два различита мала ћириличка слова 
• садржи бар једно мало слово јединствено за ћириличко писмо: б, г, д, ђ, ж, з, и, л, љ, њ, п, ћ, 

ф, ц, ч, џ, ш 

http://www.rnids.rs/files/IDN-Plan-Implementacije.pdf
http://www.rnids.rs/files/IDN-Plan-Implementacije.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf


• бројеви и други знаци нису дозвољени 
• суседна слова не смеју бити иста 

 
Резултати анализе приказани у приложеној табели разврстани су у седам категорија.  
 
У категорији „Прихватљив предлог“ налазе се предлози који су задовољили све постављене 
критеријуме. После пречишћавања и издвајања сувишних дупликата испоставило се да их 
има свега четири: срб, сб, србија и рсб.  
 
У другој категорији, која је била и најбројнија, нашли су се предлози који „не указују 
једнозначно и препознатљиво на државу Србију“. Уз сваки предлог је дато и по једно кратко 
додатно образложење, мада се за многе могу навести и други разлози неиспуњености 
постављених критеријума. Предлози у овој категорији најчешће су били ирелевантни или 
нису имали смисла, неки су асоцирали на постојеће скраћенице, а поједини нису били ни 
цивилизицијски прихватљиви.  
 
Предлози из треће категорије нису прихваћени јер су резервисани за друге земље, без обзира 
на писмо којим су исписани (бг, си). 
 
Испоставило се да су само четири предлога (од којих је један захваљујући пречишћавању 
постао дупликат) ушла у четврту категорију – ону у којој су предлози који садрже бројеве и 
друге недозвољене знакове, пре свега тачку (ср6, срб.com, срб.ин). 
 
Седам предлога који су се после пречишћавања и избацивања дупликата свели на четири, 
попунили су пету категорију као предлози који не садрже бар једно мало слово јединствено 
за ћириличко писмо (вс, рс, сер, ср).  
 
И поред јасне назнаке да предлог мора да садржи најмање два словна знака, регистрован је и 
један случај у коме је предлагач навео само једно слово (ћ). Овај предлог је сврстан у 
категорију шест. 
 
У последњој, седмој категорији, нашли су се предлози с једнаким суседним словима и поред 
изричитог тражења да суседна слова не смеју бити иста (жжж, иии, њњњ, сс, ссс, сссс, ћћ). 
 
Као посебан куриозитет наводимо и да је у поље за предлог у неколико случајева био уписан 
само коментар (ljudi sta je vama pa to je WWW a ne SSW; ne treba; Ne zelim da ga predlozim; nije 
potreban) па и потпуно бесмислен предлог (њњњ.к-013.цом). 
 
Радна група је на основу наведеног предложила да се на гласање ставе сва четири 
квалификована предлога поређана тако да први буде онај који је најчешће предлаган а 
последњи онај који је предложен најмањи број пута. Коначан списак је тако постао срб, сб, 
србија, рсб. 
 
Ова четири предлога стављена су на гласање 10. маја 2010. на две локације: 
http://www.glasanje.rnids.rs и http://www.mikro.rs.  

http://www.glasanje.rnids.rs/
http://www.mikro.rs/

