
Саопштење за медије Београд, 12. јул 2010.

Резултати гласања за ћирилички домен Србије

Почетком године Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) започео је процедуру 
за установљење локализованог домена највишег нивоа на српском језику и ћириличком писму.  
Процедура коју је требало спровести састојала се из више фаза.

У првој фази је организована јавна расправа са циљем да се јавност упозна са значајем увођења 
локализованог,  у  нашем  случају,  ћириличног  домена.  Потом  је  отпочео  процес   прикупљања 
предлога   низа  знакова  који  би  могли  да  постану  ћирилички  домен  Србије  на  интернету.  У 
прикупљању предлога коришћене су две методе: анкете на информатичким скуповима и форуми 
организовани при информатичким часописима  и на сајту РНИДС-а. 

У току ове фазе прикупљено је укупно 92 предлога, од којих је Радна група за избор ћириличког  
домена одабрала предлоге који одговарају прописаним стандардима  Интернет организације за 
доделу имена и бројева (ICANN).  Предлози који су задовољили стандарде су:  срб,  србија,  сб и 
рсб. Ови предлози су упућени на гласање. 

У  другој  фази  су  постављене  гласачке  „кутије“  на  веб  локацијама:  РНИДС-a 
(http://www.glasanje.rnids.rs)  ,  часописа Микро (http://www.mikro.rs)  и часописа Свет компјутера 
(http://www.sk.rs/info/form-rnidsglasanje.html).  Званично гласање је организовано  на сајту РНИДС-
а, а контролна гласања на сајтовима часописа Микро и Свет компјутера.

Интернет заједница је, у пажљиво планираној маркетиншкој кампањи,  позивана   да учествује у  
гласању за један од предлога  који ће постати ћирилички домен Србије.

Гласање је трајало од 10. маја до 16. јуна 2010. године. У гласању на сајту РНИДСа је учествовало 
10.505 чланова Интернет заједнице. Резултати гласања су: 

• „срб“ -  8.336 гласова,односно  79,35% од укупног броја гласова. 
• „србија“ - 1.734 гласа, односно  16,51%  од укупног броја гласова  
• „сб“ - 286 гласова, односно  2,72% од укупног броја гласова 
• „рсб“  -  149 гласова, односно  1,42% од укупног броја гласова

 
На приложеном графикону се  уочава да се резултати гласања нису  значајније мењали  већ после 
2000  гласања. Укупан број од 10.505 гласања даје крајњем резултату већи легитимитет. 

http://www.sk.rs/info/form-rnidsglasanje.html
http://www.mikro.rs/
http://www.glasanje.rnids.rs/


Предлози назива ћириличког националног Интернет домена  са  бројем и 
процентом добијених гласова
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Два предлога са највише гласова „срб“ и „србија“ ће у следећој фази бити послати  на евалуацију 
Интернет организацији за доделу имена и бројева (ICANN), са назнаком да је избор Интернет 
заједнице Србије предлог „срб“. Предлог „србија“ је резервни предлог, уколико предлог  „срб“ не 
буде  одобрен од стране Панела за ДНС стабилност.

По добијању одлуке  Интернет организацијe за доделу имена и бројева(ICANN) Интернет 
заједница ће бити обавештена како гласи ћирилички интернет домен Србије.

Почетак регистрације ћириличких домена се очекује у 2011. години. Увођење ћириличког 
домена је једно од достигнућа које ће поспешити   заштиту наше културне баштине, писма и 
књижевности на српском језику и повећати универзалност и доступност интернета.

Регистар националног Интернет домена Србије се захваљује свима који су узели учешће у избору 
нашег националног ћириличког домена. 


