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Ако се сајт обраћа интернет корисници-
ма у нашој земљи, национални доме-
ни су најбољи избор за пословну или

личну адресу интернет сајта и адресу е-поште,
саветују у Регистру националног интернет до-
мена Србије.

Национални домени су ознака терито-
ријалне припадности и битни су за дефини-
сање интернет идентитета оних који живе или
раде у одређеној земљи. Србија има два рав-
ноправна национална интернет домена - .К5
је типски ссТ1Д а ћирилички домен .СРБ при-
пада ШМ ссТГБ категорији.

Коришћење националног домена кроз
Гуглове претраживачке алгоритме доноси боље
позиционирање у претрагама, већу доступност
слободних назива, трајно решење за интернет
идентитет, већу безбедност од злоупотреба и
препознатљивост на домаћем тржишту.

Адресу сајта дефинише назив домена и то
је први део кода које Гуглов алгоритам види

у својим претрагама. Интернет претраге до-
брим делом базиране су на геолоцирању, па
ако је сајт на локалном домену и локалном је-
зику, имаће веће шансе за боље место у резул-
татима претраге, јер Гутл у локалним претра-
гама фаворизује сајтове на локалним, нацио-
налним доменима, као што је .К5. Притом, сам
Гугл тврди да чак 97% клијената тражи локал-
на предузећа на интернету.

Назив домена може да садржи било који
појам који желите, ако испуњава техничке ус-
лове и ако већ није искоришћен, односно ако
је жељени назив домена слободан за регистра-
цију. Домени, глобално, могу да буду нацио-
нални или генерички, као што су на пример
.К5 или .СОМ. Међу њима нема функционал-
не разлике, оба „раде исти посао", али мно-
ги занимљиви појмови у оквиру генеричких
интернет домена (.СОМ, .ОКС, ЖТ...) већ су
одавно заузети.

Са друге стране, у оквиру .К5 домена још
је слободан велики број потенцијално зани-
мљивих појмова (кључних речи) за назив до-
мена - на сваки регистровани назив К5 до-
мена долази скоро 1400 регистрованих нази-
ва .СОМ домена!

Регистрација се обавља у пет доменских
простора, зависно од правног статуса корисни-

ка, без обзира на то да ли су домаћи или стра-
ни. Тако је .К5 намекен за све заинтересова-
не кориснике, без обзира на то да ли су прав-
на или физичка лица, док је .СО.К5 само за по-
словне кориснике, .ОКС.К5 за непрофитне ор-
ганизације, .ЕБ1Ш за образовне установе, а
.Ш.К5 за физичка лица. Накнаде за регистра-
цију се разликују, тако да домени са .СО.К5 и
.Ш.К5 екстензијама могу да се региструју по
истој или нижој цени од оне по којој могу да се
региструју многи генерички домени. А ћири-
лички .СРБ домени су још повољнији!

Расположивост жељених назива домена
може се проверити на сајту Јогаеп.геЛЉоЈб.

Савети потекли из добре интернет праксе
о томе како се треба односити према интернет
домену као основи сајбер идентитета исти су
за компаније као и за појединце, који желе да
од свог имена или надимка изграде дигитал-
ни бренд. Ако имаш фирму која послује са-
мо на локалном тржишту - најбоље је регис-
тровати национални домен. У већини случаје-
ва биће довољан.

Ако корисник има фирму која послује у
више земаља, савет је да се региструје нацио-
нални домен у свакој од држава уз, на пример
.СОМ домен, као централну интернет адресу.
Шира прича о пословном и личном интернет
идентитету, из угла РНИДС-а, налази се на ад-
реси гпатозезапеЈа.гз/.

Познато је да .СОМ домени могу да се
региструју Без икакве идентификације и са
потпуно лажним подацима. За разлику од њих,
регистранти националних .К5 домена морају
приликом регистрације да дају тачне, потпуне

и важеће податке, који се и проверавају. Наци-
оналне интернет домене не могу да региструју
неидентификоване фирме или појединци, што

пружа већи степен поузданости и безбедности
и за посетиоце и за власнике сајтова.

Предности за посетиоце локалних сајтова
су: мањи ризик од лажног представљања и дру-
гих облика сајбер криминала (спамовање, фи-
шинг...), као и мања могућност превара при он-
лајн куповини и другим трансакцијама на ин-
тернету. Предности се огледају и у могућности
чак три нивоа заштите назива, што спречава
криминалце да преузму контролу над доменом,
а национални домени уливају и већи степен по-
верења посетиоцима сајтова, јер могу лакше да
провере ко је власник сајта. Више о интернет
доменима и безбедности налази се на адреси

(1отеп.г$/тГете1-<1отега-1-ћеЛе<ћо51.
Национални .К5 домени чине више од

60 одсто свих регистрованих назива домена
У Србији, јер и домаћи привредници за своје
сајтове у великом броју региструју баш ,К5 до-
мен, желећи да се и из њихове веб адресе ви-
ди одакле је фирма. Више о томе на адреси
пага\то.г$/.

Недовољно је познато да Гугл не даје
свим корисницима исте резултате
претраге. Желећи да им пружи макси-
мално релевантне информације, ал-
горитам Гугла претпоставља да су не-
коме ко претражује из Србије најре-
левантније информације управо оне
које се налазе на сајтовима који су на
.К5 или .СРБ домену. А шта светски ин-
тернет стручњаци кажу на ову тему,
као и детаљно објашњење како стоје
ствари из угла Гугла, налази се на ад-
реси Ј2ид1адид1а.г$.
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