
КОНКУРС ЗА ЗНАК И ЛОГОТИП РНИДС-а 
 
 
Конкурс за знак и логотип РНИДС-а је јаван и анониман и на њему могу да 
учествују сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица. 
 
1. ЗАДАТАК ЗА АУТОРЕ 
 
Регистар националног Интернет домена Србије (скраћено: РНИДС) је 
стручна, невладина и непрофитна организација образована ради управљања 
новим националним Интернет доменом .RS, тако да се остварује општи интерес 
свих грађана Србије, уз поштовање принципа квалитета, ефикасности, 
независности и транспарентности. 
 
Знак РНИДС-а треба да симболично визуелно изрази његову делатност. 
 
Делатност РНИДС-а је: 
1) Техничко и административно управљање централним регистром домена у 
оквиру националног top-level домена (у даљем тексту ccTLD) додељеног од 
стране ICANN држави Србији; 
2) Одржавање главног DNS сервера за ccTLD; 
3) Инсталација, одржавање и администрација јавно доступног WHOIS сервера 
за подручје националног домена; 
4) Усвајање плана именовања (naming plan) за подручје националног Интернет 
домена; 
5) Усаглашавање правила и процедуре регистрације домена у оквиру ccTLD; 
6) Прикупљање и јавно објављивање података о развоју националног дела 
Интернета (у оквирима својих надлежности и у складу са циљевима РНИДС); 
7) Организовање стручних саветовања, јавних расправа и других скупова; 
8) Сарадња са сличним регионалним и међународним организацијама; 
9) Успостављање принципа и процедура за рад овлашћених регистара; 
10) Развијање и промоција правила у раду са овлашћеним регистрима у складу 
са „најбољом праксом“, користећи искуства других регистара; 
11) Пружање помоћи при решавању спорова насталих поводом доделе назива 
домена; 
12) Најшира подршка овлашћеним регистрима у оквиру националног домена; 
13) Сарадња са међународним организацијама. 
 
Знак и логотип РНИДС-а треба да буду погодни за апликацију на сва 
савремена средства пословне и визуелне комуникације. 
 
Основна верзија логотипа РНИДС-а треба  да буде са скраћеним називом на 
српском језику (латиница и ћирилица), а потребне су и верзије са пуним 
називом на српском  и енглеском језику. 
 
Пуни назив је: Регистар националног Интернет домена Србије 
Скраћени назив је: РНИДС 
Пуни назив на енглеском је: Serbian National Register of Internet Domain Names 
 
 
2. ТОК КОНКУРСА 
 
Рок за достављање предлога решења знака и логотипа је до 08. августа 2008. 
у 15.00 часова. 
 



Предлоге треба доставити у затвореној коверти, под шифром, на адресу: 
РНИДС 
Шпанских бораца 24b/8 
11070 Нови Београд  
са назнаком: 
КОНКУРС ЗА ЗНАК И ЛОГОТИП (НЕ ОТВАРАТИ) 
 
Предлоге ће прегледати Жири за избор знака и логотипа и потом позвати 
само ауторе који уђу у ужи избор да презентују своја идејна решења. 
 
Након избора знака и логотипа РНИДС-а, а у договору са изабраним аутором, 
биће израђена Књига графичких стандарда, која ће садржати потребне 
елементе визуелног идентитета. 
 
 
3. ТЕХНИЧКО УПУТСТВО 
 
Предлог решења знака и логотипа треба припремити и одштампати: 

 у боји 

 црно-бело 

 негатив 

 линијски 

 умањено на 1 цм висине 

 увећано до А4 формата 
 
Потребно је доставити и писмено образложење предлога. 
 
Решење шифре, то јест подаци о аутору треба да буду у посебној мањој 
коверти. 
 
За даља објашњења треба контактирати Горана Миланковића: 

 Телефон: (011) 313-3101 

 E-mail: gmilankovic@rnids.rs 
 
 
4. НАКНАДА АУТОРИМА 
 
Жири ће доделити три награде за учеснике Конкурса: 

 Прва награда - 120.000 динара нето 

 Друга награда - 40.000 динара нето 

 Трећа награда - 20.000 динара нето 
 
Првонаграђени аутор ће на име израде Књиге графичких стандарда добити 
још 80.000 динара нето. 


