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а.

г.

ОснОВнЕ
ВЕрЗиЈЕ и
ОБЛиЦи

Регистар националног
интернет домена Србије

б.

РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

д.

Registar nacionalnog
internet domena Srbije

Знак и логотип РНИДС представљају основни
елемент система визуалног идентитета
Регистра националног интернет домена Србије
и користе се у зависности од потребе у српској
ћириличној и латиничној) или енглеској верзији
у вертикалном или хоризонталном облику.

Registar nacionalnog
internet domena Srbije

в.

ђ.

Serbian National
Internet Domain Registry

Serbian National Internet
Domain Registry

Стандардизовани елементи знака и логотипа
морају задржати доследност примене и морају
увек бити примењивани у стандардном облику у
складу са датим пропорцијама.
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.
а.
б.
в.
г.
д.
ђ.

српски ћирилицом вертикално
српски латиницом вертикално
енглески вертикално
српски ћирилицом хоризонтално
српски латиницом хоризонтално
енглески хоризонтално
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РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

а.

б.

в.

г.

сКраЋЕна
фОрМа

Скраћени знак и логотип РНИДС је форма за
примену у специјалним ситуацијама када је
непотребно приказивање исписа пуног назива
Регистра националног интернет домена Србије.
Користи се у зависности од потребе у српској
ћириличној и српској/енглеској латиничној
верзији у вертикалном или хоризонталном
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.
а.
б.
в.
д.

српски ћирилицом вертикално
српски/енглески латиницом вертикално
српски ћирилицом хоризонтално
српски/енглески латиницом хоризонтално
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а.

б.

РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

КОЛОрнЕ
ВариЈаЦиЈЕ
в.

г.

Примарно се употребљава основни знак. Када
је прикладније да позадина буде РНИДС-плава
примењује се инверзна варијација боја.

д.

ђ.

Позитив и негатив осим за примену у црној
боји (печат, факс...) служе и као монохроматске
варијације за примену у било којој задатој
боји у специфичној ситуацији (тениски терен,
једнобојно представљање спонзорских
логотипа...). Негатив се користи и на бојом
засићеним површинама као што су фотографије
или друге тамне површине. Линијска варијација
осим за линијско гравирање, дозвољена је само
као елемент у дизајну. Варијација у валерима
црне (сива) је предвиђена за црно-белу штампу
(канцеларијски штампач, дневна штампа..)
Све прописане варијације се односе на све
верзије и облике знака и логотипа.
а.
б.
в.
г.
д.
ђ.

основно
инверзно
позитив
негатив
сиво
линијски
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РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

БОЈЕ
ЗнаКа

РНИДС ЦРВЕНА

РНИДС ПЛАВА

РНИДС СИВА

cmyk 0/100/100/8
Pantone 1797 C
rgb 179/0/37
hex B30025
hsb 348˚/100%/70%
ral 3020 (Trafﬁc red)

cmyk 100/68/0/12
Pantone 287 C
rgb 53/71/139
hex 35478B
hsb 227˚/61%/54%
ral 5002 (Ultramarine blue)

cmyk 0/0/0/10
Pantone Cool Gray 2 C
rgb 235/235/235
hex EBEBEB
hsb 0˚/0%/10%
ral 9018 (Papyrus white)

Примарне боје знака су РНИДС ЦРВЕНА и
РНИДС ПЛАВА. Никакав други колорит није
дозвољен осим прописане колорне примене.
У изузетним ситуацијама примене (нпр.
спонзори на тениским теренима и сл.) могуће
је усклађивање колорита према захтеву уз
одобрење овлашћене особе РНИДС-а.

РНИДС СИВА је секундарна боја предвиђена
за коришћење искључиво на графичким
елементима позадине.
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а.

h/2

б.

h/2

h/2

ЗаШтитна
ЗОна и
наЈМањЕ
ВЕЛичинЕ

h/2
h

h

Регистар националног
интернет домена Србије

в.

h/2

г.

h/2

h/2

РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

h/2
h

h

Прописана заштитна зона је обавезна у свим
ситуацијама примене. Најмање удаљење од
било ког суседног објекта, са било које стране,
или од ивице медија је половина висине знака.
а.
б.
в.
г.

основни вертикални знак
основни хоризонтални знак
скраћени вертикални знак
скраћени хоризонтални знак

25 mm
13 mm
д.

ђ.

9 mm

6 mm

Најмање дозвољене величине за примену су
граничне величине перцептивности знака.
д. вертикални знаци
ђ. хоризонтални знаци
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а.

б.

в.

РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

нЕдОЗВОЉЕна
ПриМЕна
г.

д.

ђ.

е.

ж.

з.

РНИДС
РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ
ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ

Нису дозвољене никакаве промене у примени
знака које не поштују прописане смернице.
а.
б.
в.
г.
д.
ђ.
е.
ж.
з.

произвољна употреба прописаних боја
произвољна колоризација
накошење
деформација
ротација
различитост приказа
декомпозиција
промена типа и величине слова
истобојна или слична позадина
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Roboto

аБВгдЂЕЖЗиЈКЛЉМнњОПрстЋУфхЦчЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

Roboto

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽQXYW
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzžqxyw
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽQXYW
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzžqxyw
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽQXYW
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzžqxyw
1234567890!@#$%&?

Roboto Condensed

Roboto Condensed

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?
Roboto Slab

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМ
НЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљм
нњопрстћуфхцчџш
1234567890!@#$%&?

РНИДС ЗНАК И ЛОГОТИП

ПратЕЋЕ
ПисМО

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽQXYW
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzžqxvw
1234567890!@#$%&?
Roboto Slab

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽQXYW
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzžqxyw
1234567890!@#$%&?

ABCČĆDĐEFGHIJKLM
NOPRSŠTUVZŽQXYW
abcčćdđefghijk
lmnoprsštuvzžqxyw
1234567890!@#$%&?

Пратеће писмо је Робото (Roboto, Google) у свим
датим тежинама и њиховим италик верзијама.
Овај словни лик је расположив у On-Line
верзијама, тако у савременим технологијама
нема препрека за употребу.
Додатно је дозвољено коришћење и Робото
суженог писма (Roboto Condensed, Google) за
специјалне намене у специјалним ситуацијама
када је потребно сместити текст на што мањој
површини.
У случају слободнијих форми са потребом
за додатним акцентирањем дозвољено је
и коришћење Робото слова са четвртастим
серифима (Roboto Slab, Google).
Практично не постоје ситуације у којима би
требало користити субституцију, али уколико
дође до тога, дозвољене су Helvetica, Swiss и
Ariel породице у аналогним тежинама.
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а.

б.

ЗНАЦИ ДОМЕНА И ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА

ОснОВнЕ
ВЕрЗиЈЕ и
ОБЛиЦи

Знаци домена (.rs и срб) и знак овлашћеног
регистра (ОР знак) представљају основнe
визуелнe елементe идентитета националних
домена Србије, односно њихових овлашћених
регистара. ОР знак се користи у зависности од
потребе у српској ћириличној, латиничној или
енглеској верзији.
Стандардизовани елементи ових знакова
морају задржати доследност примене и морају
увек бити примењивани у стандардном облику у
складу са датим односима и правилима.
Ради квалитета и прецизности репродукције,
знаке није дозвољено цртати, нити поново
конструисати и мењати односе унутар знака.
Доследност у примени основа је добре
препознатљивости визуелног идентитета.

в.

г.

д.

а.
б.
в.
г.
д.

доменски знак .rs
доменски знак .срб
ОР знак ћирилицом
ОР знак латиницом
ОР знак на енглеском
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а.

в.

ЗНАЦИ ДОМЕНА

КОЛОрнЕ
ВариЈаЦиЈЕ
г.

Примарно се употребљава основни знак.
За примену у промотивне и рекламне сврхе
препручује се употреба декоративног знака.

б.
д.

ђ.

Монохроматска варијација, осим за
представљање прописаним бојама, служи и за
примену у било којој задатој боји у специфичној
ситуацији (тениски терен, једнобојно
представљање спонзорских логотипа...).
Негатив се користи и на бојом засићеним
површинама као што су фотографије или друге
тамне површине. Линијска варијација осим
за линијско гравирање, дозвољена је само
као елемент у дизајну. Варијација у валерима
црне (сива) је предвиђена за црно-белу штампу
(канцеларијски штампач, дневна штампа..)
а.
б.
в.
г.
д.
ђ.

декоративно
монохроматски
позитив
негатив
сиво
линијски
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а.

в.

ЗНАК ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА

КОЛОрнЕ
ВариЈаЦиЈЕ
г.

д.
Примарно се употребљава основни знак.
За примену у промотивне и рекламне
сврхе препручује се употреба декоративног
знака. Монохроматска варијација, осим за
представљање прописаним бојама, служи и за
примену у било којој задатој боји у специфичној
ситуацији (тениски терен, једнобојно
представљање спонзорских логотипа...).
Негатив се користи и на бојом засићеним
површинама као што су фотографије или друге
тамне површине.

б.

Све прописане варијације се односе на све
језичке верзије знака.
ђ.

е.

а. декоративно
б. монохроматски
в. инверзни облици
(односи се на инверзне варијације основног,
декоративног, монохроматског и сивог)
г. позитив
д. негатив
ђ. сиво
е. линијски
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ЗНАЦИ ДОМЕНА И ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА

БОЈЕ
ЗнаКа
РНИДС ЦРВЕНА

РНИДС ПЛАВА

РНИДС ЦРНА

cmyk 0/100/100/8
Pantone 1797 C
rgb 179/0/37
hex B30025
hsb 348˚/100%/70%
ral 3020 (Trafﬁc red)

cmyk 100/68/0/12
Pantone 287 C
rgb 53/71/139
hex 35478B
hsb 227˚/61%/54%
ral 5002 (Ultramarine blue)

cmyk 0/0/0/100
Pantone Black C
rgb 0/0/0
hex 000000
hsb 0˚/0%/0%
ral 9005 (Jet black)

РНИДС .RS ГРАДИЈЕНТ

РНИДС .СРБ ГРАДИЈЕНТ

cmyk 12/100/86/12
> cmyk 0/100/0/0
угао 80°

cmyk 100/68/0/12
> cmyk 100/12/0/0
угао 80°

Примарне боје знакова су РНИДС ЦРВЕНА,
односно РНИДС ПЛАВА, као и њихови
алтернативни градијенти који се примењују
у декоративној колорној варијацији знакова.
Никакав други колорит није дозвољен осим
прописане колорне примене.
У изузетним ситуацијама примене (нпр.
спонзори на тениским теренима и сл.) могуће
је усклађивање колорита према захтеву уз
одобрење овлашћене особе РНИДС-а.
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а.

в.

ЗНАЦИ ДОМЕНА И ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА

ЗаШтитна
ЗОна и
наЈМањЕ
ВЕЛичинЕ
г.
Прописана заштитна зона је обавезна у свим
ситуацијама примене. Најмање удаљење од
било ког суседног објекта, са било које стране,
или од ивице медија је половина стране
квадратног елемента знака.
б.

а. препоручена заштитна зона .rs и .срб
знакова
б. најмања дозвољена заштитна зона .rс и срб
знакова
в. заштитна зона ћириличног и латиничног ор
знака
г. заштитна зона ор знака на енглеском

д.

ђ.

Најмање дозвољене величине за примену су
граничне величине перцептивности знака.
д. .rs и .срб знаци
ђ. ор знак
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а.

б.

в.

ЗНАЦИ ДОМЕНА И ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА

нЕдОЗВОЉЕна
ПриМЕна
г.

д.

ђ.

е.

ж.

з.

Нису дозвољене никакаве промене у примени
знака које не поштују прописане смернице.
а.
б.
в.
г.
д.
ђ.
е.
ж.
з.

произвољна употреба прописаних боја
произвољна колоризација
накошење
деформација
ротација
различитост приказа
декомпозиција
промена типа и величине слова
истобојна или слична позадина
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ЗНАЦИ ДОМЕНА И ОВЛАШЋЕНОГ РЕГИСТРА

ОднОс
са рнидс
ЗнаКОМ
уз вертикални знак

уз хоризонтални знак

Регистар националног
интернет домена Србије

Приказивање доменских знакова уз РНИДС
знак није стриктно прописано, али увек треба да
обезбеди доминантну позицију РНИДС знаку.
Доменски знаци у односу на РНИДС знак
никада не смеју бити:
- са различитих страна
- са горње стране
- са леве стране

Регистар националног
интернет домена Србије

У свакој ситуацији треба да се поштују заштитне
зоне свих приказаних знакова.
Приказани су основни односи у хоризонталном
и вертикалном низу.
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ОСНОВНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

ПОсЕтниЦа

7 mm

23 mm

30 mm

6 mm

6 mm

55 mm

11 mm
Посетница (визиткарта) је обострана. Са
једне стране је садржај на српском исписан
ћирилично, а са друге не енглеском језику.
10 mm

23 mm

10 mm
85 mm

- величина: 85 х 55 mm
- папир: мат кунстдрук 300 (350) g/m2
- штампа: CMYK или спот - 4 боје (4/4)
- дорада: мат пластификација обострано (1/1)
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ОСНОВНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

24 mm 32 mm 14 mm

24 mm 30 mm 5 5 35

11 mm

14 mm

ЗагЛаВЉЕ
ПисМа

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а/I Београд Србија
ПАК 101147 | телефон: 011.7281.281
kancelarija@rnids.rs
rnids.rs | рнидс.срб

26 mm

Заглавље писма (меморандум) је једнострано
штампан на српком ћирилично (латинично) или
енглеском језику. Разликују се насловни “први”
лист и остали “други” листови.

матични број: 17680544 | ПИБ: 104852190 | шифра делатности: 9499
рачун: 190-10010-27 ЈУБМЕС банка | 170-30009800000-79 UniCred t Bank Србија
165 10529-80 Hypo Alpе-Adria-Bank | 160 380934-31 Banca Intesa | у систему ПДВ-а

24 mm 12 7 12 13 mm

“допис” први лист

други лист

Дефинисана су три типа заглавља писма за
различите намене:
- допис
- извештај / уговор
- саопштење за штампу
У шаблонима су дефинисане и варијанте са
насловном страном.

умањено на 40% праве величине
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ОСНОВНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

24 mm

63 mm

14 mm

25 mm

32 mm

8 8 4 8 8 mm

14 mm

15 mm
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а/I Београд | телефон: 011.7281.281
rnids.rs | рнидс срб | kance arija@rnids.rs

“саопштење” први лист

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а/I Београд | телефон: 011.7281.281
rn ds.rs | рнидс.срб | kancelarija@rnids.rs

“извештај/уговор” први лист

ЗагЛаВЉЕ
ПисМа

При штампању из MS Word документа
препоручено је да штампа буде једнострана, али
у циљу рационализације штампа може бити и
обострана.
- величина: А4 (210 х 297 mm)
- папир: офсет или мат кунстдрук 100 g/m2
- штампа: CMYK или спот - 4 боје (4/0)

умањено на 40% праве величине
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DL
ОСНОВНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

КОВЕрат
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, Србија | ПАК 101147
rnids.rs | рнидс.срб

C4

Коверат се штампа једнострано на српком
ћирилично (латинично) или енглеском језику.
- величина: DL (америкен - 230 х 110 mm)
C4 (за А4 - 330 х 230 mm)
- папир: стандардни коверат
- штампа: CMYK или спот - 4 боје (4/0)

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, Србија | ПАК 101147
rnids.rs | рнидс.срб

умањено на 50% праве величине
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ПОМОЋНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

фасЦиКЛа

ДОМ
ДОМАЋИХ
ДОМЕНА
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”
Жоржа Клемансоа 18а/I 11108 Београд Србија
ПАК 101147 | телефон 011 7281 281
kancelarija@rn ds rs
rnids rs | рнидс.срб

rnids.rs | рнидс.срб
domen.rs | дoмен.срб

Фасцикла опште намене се штампа на српком
ћирилицом (латиницом) или енглеском језику.

умањено на 35% праве величине

- величина: за А4 (савијено на 220 х 305 mm)
- папир: мат кунстдрук 350 g/m2
- штампа: CMYK или спот - 4 боје споља и
тонирано рнидс сивом унутра (4/1)
- дорада: мат пластификација споља (1/0)
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ПОМОЋНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

KЕса

ДОМ
ДОМАЋИХ
ДОМЕНА
rnids.rs | рнидс.срб
domen.rs | дoмен.срб
срб
| рнидс.
rnids.rs
срб
| дoмен.
domen.rs

умањено на 25% праве величине

Типска папирна кеса опште намене је на српком
ћирилично. По потреби може бити латинично
или на енглеском језику.
Формат и тачне димензије се рационално
усклађују са могућностима штампарије.
Дршка је од белог гајтана, а метална ојачања
(ринглице) “сребрне” боје.
- препоручене величине
(ширина х висина х дубина):
- 240 х 380 х 80
- 230 х 350 х 80
- 230 х 370 х 80
- 180 х 220 х 100
- папир: мат кунстдрук 300 g/m2
- штампа: CMYK - 4 боје (4/0)
- дорада:
- мат пластификација споља (1/0)
- бела гајтан дршка са “сребрним” металом
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ПОМОЋНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

рОЛОПЛаКат
(ROLL-UP)

ДОМ
ДОМАЋИХ
ДОМЕНА
rnids.rs | рнидс.срб
domen.rs | дoмен.срб
Основни самостојећи роло-плакат је
стандардних димензија (80-100cm х 200220cm). Садржај и мотив плаката је исти
као и код осталих пратећих средстава
комуникације, али уз поштовање манира може
и да се прилагођава конкретним актуелним
промотивним потребама.
умањено на 8% праве величине
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ЕЛЕКТРОНСКА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

POWER
POINT
ПрЕЗЕнтаЦиЈа

Основни типски шаблони за прављење
Microsoft PowerPoint презентација са
дефинисаним главним елементима који служе
као вођице за уградњу осталих елемената.
Шаблони су спремни за стандардне екранске
пропорције 4:3 и 16:9.

24

рнидс - Књига графичКих стандарда

ЕЛЕКТРОНСКА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

POWER
POINT
ПрЕЗЕнтаЦиЈа 2

Секундарни типски шаблони за прављење
маркетиншких Microsoft PowerPoint
презентација са дефинисаним главним
елементима који служе као вођице за уградњу
осталих елемената.
Шаблони су спремни за стандардне екранске
пропорције 4:3 и 16:9.
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ЕЛЕКТРОНСКА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

ПОрУКа
ЕЛЕКтрОнсКЕ
ПОШтЕ

Основни типски шаблон E-mail поруке са
латиничном и енглеском варијацијом.
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ПРИЛОЗИ

фонт (OTF)

	Робото (Roboto)
	Робото сужени (Roboto Condensed)
Робото серифни (Roboto Slab)

Логотипи

	Рнидс знак и логотип
Знаци домена и овлашћеног регистра

шаблони за штампу

Посетница
Коверат
Фасцикла
Кеса
Роло-плакат

Електронски шаблони

MS PowePoint презентација
MS Word документи (заглавља писма)
Е-mail порука

Регистар националног
интернет домена Србије

