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Интернет још увек није завирио у 
двориште сваког предузећа у Србији, 
али његова активна употреба у 
пословању микро, малих и средњих 
предузећа већ дужи низ година 
доприноси њиховом пословном успеху, 
а први избор домаћих привредних 
субјеката је .rs домен.
Циљ истраживања био је да се 
установи у којој мери и на ком домену 
предузећа обављају своје пословне 
активности на интернету, разлог за 
избор одређеног домена, али и начин 
коришћења регистрованог назива 
домена у пословању. Истраживање 
је показало и колико је процес 
регистрације назива националних 
домена једноставан, а пружа осврт и 
на друге важне односе између избора 
домена и пословања на интернету.

Добијени резултати су показали да 
више од две трећине фирми на нашем 
тржишту користи националне домене 
Србије. Учесници анкете .rs домен 
препознају као поуздан, безбедан 
и адекватан за комуникацију на 
локалном тржишту, а 69% анкетираних 
предузећа је регистровало најмање 
један назив .rs домена. Региструју 
их пре свега зарад размене е-поште 
са сопственог назива домена, затим 
за адресу пословног веб-сајта, али и 
за адресе веб-сајтова који им служе 
у маркетиншке сврхе, за промоцију 
услуга и производа на интернету. Више 
од половине домаћих привредника 
самостално региструје називе домена 
посредством овлашћених регистара, 
уз констатацију да су процедуре јасне 
и једноставне, а избор овлашћеног 
регистра је условљен на првом месту 
квалитетом подршке и услуге.

Приказани резултати формирани су 
на основу одговора 382 испитаника 
анкетирана методом CAWI (Com-
puter-assisted web interviewing) - 
онлајн анкетом коју су самостално 
попунили представници предузећа 
са територије целе Србије. Највећи 
проценат испитаника (44%) представља 
групу предузећа која имају од 0 до 
9 запослених, а 36% испитаника су 
представници фирми са 10 до 49 
запослених. Предузећа која имају од 
50 до 100 запослених заступљена су 
са 9%. Већи привредни субјекти, од 
100 до 250 запослених, заступљени су 
са 6%, а највећи, који имају преко 250 
запослених, са 5%. 

Истраживање је спроведено у складу 
са смерницама Удружења европских 
националних регистара интернет 
домена највишег нивоа (Council for Eu-
ropean National Top Level Domain Regis-
tries – CENTR), чији је РНИДС члан.



ИНТЕРНЕТ ДОМЕНИ 
У СРБИЈИ



Препознатљивост и 
перцепција националних 
домена

Чак 96% испитаника је препознало .rs 
као национални домен Србијe највишег 
нивоа, док су као национални домени 
препознати и .co.rs, .org.rs, edu.rs, gov.
rs и in.rs. Домен .срб је препознало 
12% испитаника, а 13% њих је у српске 
националне домене сврстало и .com 
домен. Анкетирани су сами уписивали 
ознаке домена, нису бирали међу 
понуђеним одговорима. Укупан збир 
је већи од 100%, јер је један испитаник 
могао дати више од једног одговора.

Код осталих карактеристика .rs и .com 
домени врло су блиски. На страни .rs 
домена су његове карактеристике које га 
чине достојним поверења и безбедним, 
а на страни .com домена је снага његовог 
бренда. Овај домен је на интернету још 
од 1985. године, знатно дуже него .rs, 
чије присуство на интернету датира од 
2008. За то време је стекао популарност 
и велику предност у односу на све остале 
домене највишег нивоа, тако да тренутно 
има удео од 40% на глобалном тржишту 
(извор: Verisign). Наведено свакако утиче 
на перцепцију корисника и .com домен 
чини препознатљивијим од .rs домена.
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У прилог налазима истраживања о 
поверењу корисника у стабилност 
и квалитет услуга националног 
регистра говори проценат продужења 
регистрације назива .rs домена, који 
износи 88%, као и чињеница да из године 
у годину број регистрованих назива 
домена расте просечно 5%, што је изнад 
европског просека (извор: CENTR). 
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регистроване називе у оквиру више домена)

Заступљеност 
националних домена
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Национални .rs домен је избор највећег 
броја анкетираних. Предузећа у Србији 
два пута чешће региструју називе 
домена у оквиру .rs (69%) него у оквиру 
.com доменског простора (35%). 
Остали домени највишег нивоа који су 
поменути у истраживању заступљени 
су у много мањој мери на српском 
тржишту.
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Према резултатима истраживања, 
фирме у Србији просечно имају 
регистрован 2,1 назив домена, док 
највећи број предузећа има само један 
назив домена – њих 70,2%. Два домена, 

што је и општи просек истраживања, 
има око 18% испитаника. Више од 20 
домена је регистровало веома мало 
испитаника, свега 0,5%.
 

Са друге стране, према подацима 
РНИДС-а, правна лица просечно имају 
регистрован 1,5 назив .rs домена, а 
85% њих регистровало је један назив 
.rs домена. 



≥ 4 годинe
75%

< 1 године
4%

1-3 године
21%„Радни век“ 

назива домена 
у Србији

Дуже од четири године регистровано 
је 75% назива домена које користе 
анкетирана предузећа у Србији. 
Резултат укључује називе домена 
у оквиру свих доменских простора 
присутних на тржишту Србије.
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21%
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ПЕРЦЕПЦИЈА ВАЖНОСТИ
НАЗИВА ДОМЕНА 
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Важност назива домена 
за пословање

Истраживање је показало да су предузећа у Србији и 
више него свесна значаја који избор и регистрација 
назива домена имају за развој пословања путем 
интернета, па је више од 90% испитаника одговорило да 
им је важан за фирму. Готово половина (47%) испитаника 
сматра да им је назив домена врло важан за пословање.

„Радни век“ назива домена сведочи о томе колико 
је представљање пословања на интернету значајно 
локалним привредницима, и колико је континуитет у 
пословању уско везан за континуитет у присуству на 
интернету.

Проценат обновљених регистрација назива домена 
у Србији, као што је већ наведено, износи 88%, што 
одговара резултатима истраживања, према којима је за 
93% испитаника назив домена важан за пословање.
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Истраживање је потврдило да међу пословним корисницима у 
великој мери постоји свест о улози и значају назива интернет 
домена: око три четвртине испитаника користи назив домена 
за адресу веб-сајта и адресу електронске поште.

Основни мотив за регистрацију назива домена је размена 
пословне електронске поште (78%). Употреба пословних имејл 
адреса на властитом називу домена доминантна је у односу на 
адресе на бесплатним сервисима глобалних компанија (нпр. 
gmail.com) и локалних провајдера.

Други разлог за регистрацију је креирање адресе за веб-сајт 
предузећа (72%), а трећи је потреба за креирањем адресе веб-
сајта преко кога се пласирају садржаји везани за маркетиншке 
активности (36%).
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Истраживање показује да је веб-сајт, 
као сопствени канал комуникације на 
интернету, изузетно значајан домаћим 
фирмама, јер 74% испитаника сматра 
да је сајт предузећима најважнији, док 
21% испитаника подједнако вреднује 
веб-сајт и друштвене мреже. Свега 
5% испитаника даје предност својим 
налозима на друштвеним мрежама.



ЈЕДНОСТАВАН ПУТ
ДО НАЗИВА ДОМЕНА 



4,42

Позиција у претрагама

4,18

Повезаност са географским простором

3,74

Цена регистрације

Критеријуми за 
избор домена
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Показало се да је позиција у претрагама најважнији 
критеријум приликом избора домена. Оцењујући 
важност појединих критеријума, испитаници су овом 
критеријуму дали највишу оцену, 4,42 (од 5). 

Овај резултат није изненађујући с обзиром на то да је 
позната чињеница да Гуглов алгоритам у резултатима 
претрага које су везане за Србију фаворизује сајтове 
који су на .rs домену. Сходно томе, повезаност са 
географским простором је, као битан критеријум 
избора, добила оцену 4,18. Цена, као један од 
критеријума избора, оцењена је са 3,74.
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Цена регистрације
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Колико је лако регистровати назив домена
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Резултати истраживања показују 
да је називе националних домена 
једноставно регистровати, а више од 
половине анкетираних самостално је то 
обавило без икаквих потешкоћа. 

Већина испитаника (74%) сматра да 
је процес регистрације једноставан, 
док свега 2% сматра да је процес 
регистрације компликован.
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назив домена је регистровало треће лице

27% 19% 1% 0%53%

35% 29% 2% 1%33%
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Од фирми које су директно 
регистровале називе домена, њих 
80% сматра да је процес регистрације 
једноставан. Тај проценат је приметно 
нижи и износи 68% код фирми којима 
су називе домена регистровала трећа 
лица. Истовремено, тим фирмама 
је процес регистрације био много 
компликованији него фирмама које су 
директно регистровале назив домена. 
Интересантно је да, према резултатима 
истраживања, фирме које директно 
региструју назив домена то раде много 
брже од оних које ангажују трећа 
лица. Добијени резултати говоре у 
прилог томе да корисници који називе 
домена нису регистровали директно 
код овлашћених регистара у већој 
мери имају перцепцију да је процес 
регистрације компликован.
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Важност критеријума за избор овлашћеног регистра РНИДС-а

4,57Добар пословни имиџ

4,53Брза подршка

4,39Једноставна регистрација

4,34Пакет услуга

3,75Ниска цена

Кога и зашто су бирали 
за регистрацију назива 
домена
Важност појединих критеријума 
разликује се у зависности од тога да 
ли фирме називе домена региструју 
директно преко овлашћених регистара 
РНИДС-а (таквих је 51% фирми), 
или за то ангажују трећа лица (то су 
најчешће програмерске фирме, хостинг 
провајдери, дигиталне и маркетиншке 
агенције или самостални програмери).

Важност критеријума за избор овлашћеног регистра РНИДС-а

4,57Добар пословни имиџ

4,53Брза подршка

4,39Једноставна регистрација

4,34Пакет услуга

3,75Ниска цена
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Важност критеријума за избор трећих лица
преко којих је обављена регистрација назива домена

4,22Брза подршка

4,18Пакет услуга

4,15Једноставна регистрација

4,15Добар пословни имиџ

3,69Ниска цена
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Интересантно је да је брза подршка 
врло важна и једнима и другима, с тим 
што је то најбитнији критеријум за избор 
трећих лица, док је за избор овлашћених 
регистара на високом другом месту, 
одмах после пословног имиџа. И код 
једних и код других је једноставна 
регистрација на трећем месту, док 
важност критеријума као што је пакет 
услуга (осим регистрације, најчешће 
су хостинг, израда сајта и сл.) варира. 
Занимљиво је да је од свих понуђених 
критеријума цена заправо најмање 
важна, и обе групе испитаника су јој 
дале најнижу оцену.

Важност критеријума за избор трећих лица
преко којих је обављена регистрација назива домена

4,22Брза подршка

4,18Пакет услуга

4,15Једноставна регистрација

4,15Добар пословни имиџ

3,69Ниска цена



Фондација „Регистар националног интернет 
домена Србије” (РНИДС) управља регистром 
назива националних .rs и .срб домена и 
интернет инфраструктуром од посебног 
значаја за интернет у Србији. Осим тога, 
РНИДС активно ради на развоју националног 
дела интернета, повећању квалитетног 
локалног интернет садржаја и промовисању 
употребе интернета.

О РНИДС-У



  5 / О РНИДС-У

Радимо у 
језгру 
интернет 
инфра-
структуре 
РНИДС-у је управљање .rs и .срб 
доменима, уз подршку надлежног 
министарства Републике Србије, 
делегирао ICANN − организација 
одговорна за управљање глобалном 
адресном структуром интернета. 
Доступност назива домена, као 
основног елемента у адресној 
структури интернета, врло је битна, а 
РНИДС обезбеђује да критични делови 
инфраструктуре за националне интернет 
домене беспрекорно функционишу.

Осигуравамо 
стабилност 
националних 
интернет 
домена
Преко 50.000 предузећа се ослања на 
наше интернет сервисе. Ако би неки 
назив домена био недоступан, веб-
страница на њему не би била видљива, 
онлајн сервис на њему не би радио, 
а његови корисници не би могли да 
размењују електронску пошту. Системи 
који подржавају .rs и .срб домене раде 
без иједног прекида откако су наши 
национални домени постали видљиви 
на интернету.

Делимо своју 
експертизу
Знање које смо стекли током 
година делимо широм Србије кроз 
конференције и стручне скупове 
које организујемо у сарадњи са 
представницима локалне интернет 
заједнице. Такође, учествујемо на 
локалним скуповима и пружамо 
подршку локалним пројектима 
превасходно са циљем едукације шире 
заједнице о различитим аспектима 
пословне употребе интернета.

Фондација ”Регистар националног интернет 
домена Србије” (РНИДС)

rnids.rs, рнидс.срб, domen.rs, домен.срб

https://rnids.rs
https://рнидс.срб
https://domen.rs
https://домен.срб
https://rnids.rs
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