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ЗНАК И ЛОГОТИП   ОСНОВНЕ ВЕРЗИЈЕ

Знак и логотип РНИДС представљају основни елемент система визуалног идентитета Регистра националног Интернет домена Србије и користе 
се у зависности од потребе у српском (ћириличном и латиничном) или енглеском облику. Стандардизовани елементи знака и логотипа морају 
задржати доследност примене и морају увек бити примењивани у стандардном облику у складу са пропорцијама датим у мрежи конструкције. 
Ради квалитета и прецизности репродукције, логотип није дозвољено цртати, нити поново конструисати и мењати односе унутар знака. 
Доследност у примени основа је добре препознатљивости визуелног идентитета.



ЗНАК И ЛОГОТИП   ВАРИЈАЦИЈЕ

Примена:
У већини апликација употребљава се основни знак.
Када је позадина плаве боје дозвољена је примена модификованог логотипа. 
Репродукција знака и логотипа у црној боји дозвољена је за апликације у ЦБ огласу, реклами, факсу, печату...
Негатив у белој боји користити на засићеним површинама као што су фотографије или друге тамне површине.
Линијску варијанту препоручено је користити само као елемент у дизајну.
* Све ове варијације такође се односе и на хоризонталну примену знака и логотипа.

основни модификован позитив негатив линијски



ЗНАК И ЛОГОТИП   МРЕЖА

За конструисање основне верзије знака и логотипа у случајевима када је немогуће користити електронски запис, користи се пренос помоћу 
мреже. Однос страна мреже је 42/42 (квадрат). Ова конструкција важи за све варијације, ћирилично-латиничне и колорне.
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ЗНАК И ЛОГОТИП   ХОРИЗОНТАЛНА ПРИМЕНА

Због различитих подручја примене уводи се и хоризонтална опција примене знака и логотипа
Код конструисања ове верзије у случајевима када је немогуће користити електронски запис, користи се пренос помоћу мреже.
Ова конструкција важи за све хоризонталне варијације, ћирилично-латиничне и колорне.
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ЗНАК И ЛОГОТИП   БОЈЕ

Боје знака и логотипа су јасно дефинисане и није их дозвољено мењати нити користити транспаренцију!
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Боја знака и логотипа: Боја позадине:



ЗНАК И ЛОГОТИП   ОСНОВНА ТИПОГРАФИЈА

Tип слова (фонт) који се користи у комуникацији је Isotext Pro у свим својим варијацијама.

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

Isotext Pro Regular

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

Isotext Pro Italic

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

Isotext Pro Light

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

Isotext Pro Bold



СИСТЕМ ПРИМЕНЕ   СИГУРНОСНА ЗОНА И УМАЊЕЊЕ

                       Дефинисани минимум слободног простора око знака

У циљу лаке препознатљивости није дозвољено смањивати знак и логотип ниже од прописане димензије.
У изузетним ситуацијама могуће је користити само знак и логотип без пуног назива.

25mm 10mm 13mm 7mm



СИСТЕМ ПРИМЕНЕ   НЕДОЗВОЉЕНО I

Није дозвољено:
1. и 2. мењати димензије целог знака по висини или по ширини  3. деформисати  4. мењати боју елемената  5. мењати тип слова
6. мењати величину слова  7. мењати величину и положај симбола  8. уклањати поједине елементе  9. додавати аутлајн
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СИСТЕМ ПРИМЕНЕ   НЕДОЗВОЉЕНО II

Није дозвољено да приликом примене негатива знака и логотипа позадина буде друге боје од оне која је прописана овим приручником. Није 
дозвољена употреба фотографија за позадину. Знак не сме да се преклапа са другом површином, да излази са површине на којој се налази 
у складу са правилом о сигурносној зони нити да се позиционира у марго. Недозвољена је и употреба транспаренције.



СИСТЕМ ПРИМЕНЕ   ВИЗИТ КАРТА

Визит карте се штампају по задатим правилима која важе за обе стране.

Регистар националног
Интернет домена Србије

Аleksandar Petrović
Member of Managing Board

Španskih boraca 24v/8
11070 Belgrade, Serbia
tel:   +381 (0)11 3133 101
       +381 (0)11 3133 153
mob: +381 (0)64 0000 000
alekspetrovic@rnids.rs
www.rnids.rs

Serbian National Register
of Internet Domain Names
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