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Тематске целине 

Садржаји су подељени у 12 тематских целина: 

1. Пословање 

Практични савети за пословање на Интернету  

Стратегија интернет присуства, заштита робне марке, ауторска права, заштита 
приватности, заштита потрошача, електронска трговина... 

2. Сајтови 

Израда интернет сајтова 

Кораци до доброг интернет сајта, концепт и структура сајта, одабир система за 
управљање садржајем сајта, усклађеност са садржајем, неопходне функционалности, 
аналитика, објашњења појмова (HTML, CSS...)...... 

3. Промоција 

Промоција на Интернету кроз сопствене, заслужене и плаћене медије 

Како посетиоци долазе на сјатове, коришћење друштвених медија за промоцију, врсте 
интернет оглашавања, маркетинг садржајем, онлајн PR, аналитика… 

4. Домени 

Коришћење интернет домена 

Појмови, процедуре, заштита, спорови, предности националних домена, савети за избор 
домена, из угла Гугла о националним доменима... 

5. Примери 

Прави примери интернет присуства 

Представљање домаћих привредних субјеката, организација и институција које на 
квалитетан начин користе Интернет, а имају сајт на националним доменима... 

6. Идентитет 

Интернет идентитет као разлог за употребу интернет домена 

Заштита идентитета и бренда регистрацијом назива домена, правилна употреба назива 
домена у веб адресама и адресама е-поште, за личне и пословне потребе... 

7. Садржај 

Креирање интернет садржаја 

Фазе рада на интернет садржају, врсте интернет садржаја, одредишне стране, CTA... 

8. Веб дизајн 

Креирање визуелног идентитета интернет сајтова 
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Дефинисање навигације, структура веб страна, типографија, прилагођеност приказа веб 
страна, визуелни садржаји, responsive... 

9. Оптимизација  

SEO и SMO оптимизација интернет сајтова 

Оптимизација садржаја, техничка оптимизација, назив домена из SEO угла, оптимизација 
за друштвене медије, статистика посећености... 

10. Безбедност 

Интернет безбедност и активности РНИДС-CERT 

Безбедност DNS система, домена, сајтова, антивирусни софтвер, заштита приватности, 
онлајн трансакције... 

11. Ћирилица 

Проблеми и предности коришћења ћирилице на Интернету 

Практични савети за примену ћирилице, алати за аутоматско пресловљавање текста из 
ћириличког у латиничко писмо... 

12. DNS 

Основна структура Интернета 

Структура DNS система, како ради DNS, практични савети за подешавање сервера... 

Поред ових 12 тема, постоји и посебан одељак са профилима аутора. 

Чланци могу да буду таговани са више тема. 
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Врсте садржаја 

За потребе таговања и претраживања сајта, садржај би био разврстан на следеће:  

1. Текст 
2. Инфографик 
3. Презентација 
4. Е-књига 
5. Студија 
6. Истраживање 
7. Водич 
8. Статистика 
9. Видео 
10. Аудио 
11. Банер (не види се у Изборнику тагова и при претрази) 

Листа није коначна и биће допуњена појавом нових врста садржаја (види: Форме садржаја). 

  



 

Сајт domen.rs - Садржај  5/6 

Таговање садржаја 

Таговање је основа за навигацију кроз сајт и претраживање садржаја. 

Сви артикли на сајту биће таговани на два засебна начина: 

■ по тематским целинама (ТЕМЕ 1 до 12, уз могућност вишеструког означавања) 

■ по врстама садржаја (САДРЖАЈ 1 до 12, без могућности вишеструког означавања) 

За оба начина таговања треба да се омогући лако додавање нових тагова. 

Првих 5 тематских целина се одабирају кроз главну навигацију сајта, у којој се налази и изборник 
тагова за остале тематске целине. 

Постојала би текстуална ознака таговања уз одређени артикал само за тематске целине. 

Таговање по врстама садржаја нема текстуалну ознаку, већ се манифестује самим појавним 
обликом садржаја.  
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Форме садржаја 

Подела на статични и диманични садржај није везана за опште дефиниције тих појмова, већ је из 
угла како се ти садржаји појављују на сајту домен.срб. 

1. Статични садржај 

Наменски се ручно поставља на сајт и ретко се или никада не мења и обухвата: 

а) Статичне стране сајта 

Основне и техничке стране сајта су: 

■ Техничке стране у футеру 

б) Ауторски део сајта 

■ Ауторски текстови као лична виђења о некој теми 
■ Чланци – корисни, актуелни информативни текстови 
■ Истраживања и анкете 
■ Корисничка упутства 
■ Практични водичи 
■ Тестимонијали 
■ Статистички подаци - о развоју домаћег Интернета и тржишта домена 
■ Видео - туторијали, анимације, документарци... 
■ Подкаст - аудио записи за мобилно слушање 
■ Инфографици - визуелизација података, листа и прича 
■ Презентације (PPT) 
■ Е-књиге – публикације у PDF облику 
■ Студије случаја - истините успешне приче 
■ Беле књиге - стручни тематски материјали 

2. Динамични садржај 

То је садржај који се стално „сам мења“ и обухвата: 

а) Садржај који се аутоматски повлачи са неке друге локације или сервиса или је генерисан 
од стране корисника: 

■ Бројач домена 
■ Коментари 

б) Интерактивни садржај 

У перспективи, могућа је и продукција интерактивних квизова, такмичења са наградама или 
наменски креираних игара. 


