На основу члана 27. став 1. Статута Фондације „Регистар националног интернет
домена Србије“, Конференција суоснивача Фондације „Регистар националног интернет
домена Србије“, на седници од ______ 2014. године, у Београду, доноси:
ОПШТЕ УСЛОВЕ О
РЕГИСТРАЦИЈИ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА
Предмет општих услова
Члан 1.
Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена (у даљем тексту:
„Општи услови“) уређују услове, поступак регистрације и начин коришћења .RS и
.СРБ интернет домена, којима управља Фондацији „Регистар националног интернет
домена Србије“ (у даљем тексту: „РНИДС“) и међусобне односе РНИДС-a, као
администратора централног регистра назива националних интернет домена (у даљем
тексту: „ccTLD регистар“) и корисника назива националних интернет домена (у даљем
тексту: „регистраната“).
Значење појединих појмова
Члан 2.
Систем назива интернет домена (Domain Name System, DNS) је базни интернет
сервис, који омогућава превођење назива и адреса на Интернету у IP бројеве и обрнуто.
IP број је нумерички идентификатор који на једнозначан начин омогућава адресирање
уређаја повезаних на Интернет.
Назив интернет домена је текстуална ознака која представља скуп уређаја и сервиса
који су повезани у јединствену административно-техничку целину.
ccTLD (country code Top-Level Domain) је интернет домен највишег нивоа у оквиру
DNS система, намењен за регистрацију назива националних интернет домена.
ccTLD регистар је централна база података о називима националних интернет домена
регистрованим у оквиру ccTLD, у смислу ових Општих услова под ccTLD регистром
се подразумевају .rs и .срб регистри, којима управља РНИДС.
Назив .RS интернет домена се састоји из низа алфанумеричких сегмената, раздвојених
тачкама, сагласних Интернет стандардима RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596 и
стандардима који их допуне или замене. Сегмент може да садржи цифре (0-9), слова
енглеског алфабета (а-z) и цртицу (-). Дужина сегмента не сме бити краћа од два (2),
нити дужа од шездесеттри (63) ASCII знака. Сегмент не сме да садржи цртицу на
почетку или крају. Сегмент не сме да садржи две узастопне цртице на трећој и четвртој
позицији.
Назив .СРБ IDN (интернационализованог) интернет домена се састоји из низа
алфанумеричких сегмената, раздвојених тачкама, сагласних Интернет стандардима
RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3490, 3596 и стандардима који их допуне или замене.
Сегмент ћириличког интернационализованог назива интернет домена може да садржи

цифре (0-9), слова српске ћирилице (а-ш) и цртицу (-). Сегмент не сме да садржи
цртицу на почетку или крају. Сегмент не сме да садржи две узастопне цртице на трећој
и четвртој позицији. Сегмент може да садржи највише 63 АSCII знака после АCЕ
компатибилне конверзије (ASCII-Compatible Encoding), сагласно RFC 3490.
Под називом националног интернет домена (у даљем тексту: назив домена), у смислу
овог Правилника сматра се назив националног интернет домена, чија се регистрација
обавља у оквиру .RS TLD и СРБ (<xn--90a3ac>) IDN (интернационализованог) ccTLD
регистра.
Појам регистранта, административног и техничког контакта
Члан 3.
Регистрант је физичко или правно лице, које у складу са одредбама ових Општих
услова, региструје и користи назив домена у оквиру ccTLD регистра. Регистрант назив
домена региструје код РНИДС-а, посредством регистратора (у даљем тексту:
„регистрaтор“).
Административни контакт је физичко или правно лице, овлашћено од регистранта, да у
име и за рачун регистранта прима од РНИДС-а и РНИДС-у доставља податке и обавља
комуникацију од значаја за регистрацију назива домена. Административни контакт је
овлашћен да изврши измене свих података о регистрованом називу домена, сем
промене регистранта, промене административног контакта и брисања регистрације
назива домена.
Технички контакт је физичко или правно лице овлашћено да у име и за рачун
регистранта од РНИДС-а прима и РНИДС-у доставља податке и врши комуникацију у
вези техничких питања која су од значаја за регистрацију назива домена.
Појам регистратора
Члан 4.
Овлашћени регистратор је правно лице или предузетник са седиштем у Републици
Србији, кога је овластио РНИДС и који у име и за рачун РНИДС-а обавља послове
регистрације назива домена у оквиру ccTLD регистра. Овлашћени регистратор обавља
послове регистрације назива домена на захтев регистранта.
Регистратор има право да закључи подуговор са другим правним лицем или
предузетником које ће у његово име и за његов рачун обављати послове регистрације
назива домена. РНИДС није у уговорном односу са таквим лицем и регистратор је
одговоран за све послове регистрације назива домена које је обавио субјект кога је
регистратор овластио.
Послови регистрације назива домена подразумевају: регистрацију, промену података о
регистрацији назива домена, продужење регистрације назива домена, пренос
регистрације назива домена на другог овлашћеног регистра, промену регистранта,
активирање спречавања јавног објављивања података о регистранту и контактима за
назив домена и престанак регистрације назива домена, као и друге послови у складу са
овим Општим условима, другим општим актима РНИДС-а и уговором између
овлашћеног регистратора и РНИДС-а. Начин рада и услови за стицање статуса
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овлашћеног регистратора ближе су регулисани посебним актом који уређује ову
материју.
Адресни простори у оквиру rsTLD и срб IDN ccTLD регистара
Члан 5.
Регистрација назива домена у оквиру ccTLD регистра обавља се у оквиру домена
највишег нивоа и домена другог нивоа.
Регистрација .rs назива националних интернет домена у оквиру rsTLD регистра обавља
се у оквиру следећих адресних простора:
1. .rs – намењен свим заинтересованим субјектима;
2. .co.rs – намењен привредним субјектима;
3. .org.rs – намењен осталим субјектима са статусом правних лица, која нису
регистрована за обављање привредне делатности;
4. .edu.rs – намењен установама и организацијама регистрованим за обављање
образовне делатности;
5. .in.rs – намењен физичким лицима;
6. .ac.rs (делегиран) – намењен академској и научно-истраживачкој мрежи Србије;
7. .gov.rs (делегиран) – намењен државним органима Републике Србије.
Регистрација .срб назива националних интернет домена у оквиру срб IDN ccTLD
регистра обавља се у оквиру следећих адресних простора:
1. .срб – намењен свим заинтересованим субјектима;
2. .пр.срб – намењен привредним субјектима;
3. .орг.срб – намењен осталим субјектима са статусом правних лица, која нису
регистрована за обављање привредне делатности;
4. .обр.срб – намењен установама и организацијама регистрованим за обављање
образовне делатности;
5. .од.срб – намењен физичким лицима;
6. .ак.срб (делегиран) – намењен академској и научно-истраживачкој мрежи
Србије;
7. .упр.срб (делегиран) – намењен државним органима Републике Србије.
Подношење захтева за регистрацију назива домена
Члан 6.
РНИДС региструје назив домена на основу поднетог захтева за регистрацију, у складу
са овим Општим условима и другим важећим актима.
За регистрацију сваког назива домена подноси се посебан захтев за регистрацију.
Радњом регистрације, РНИДС и регистрант ступају у уговорни однос, уређен овим
Општим условима.
Подношењем захтева за регистрацију, регистрант изјављује да је упознат са садржином
ових Општих услова и да их прихвата у целини.
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РНИДС има право да привремено обустави или ограничи регистрацију назива домена,
уколико је то неопходно за заштиту техничког и административног функционисања
ccTLD регистра.
Накнада на име регистрације домена
Члан 7.
На име регистрације назива домена, уређене овим Општим условима плаћа се накнада.
Подаци о регистрацији назива домена
Члан 8.
Регистрант је, приликом подношења захтева за регистрацију назива домена, дужан да
пружи тачне, потпуне и важеће податке.
Подаци о регистрацији назива домена за физичка лица:
1. за регистрантa: име и презиме, адреса пребивалишта, ЈМБГ, имејл;
2. за административни контакт: име и презиме, адреса пребивалишта, ЈМБГ, имејл,
број телефона;
3. за технички контакт: име и презиме, адреса пребивалишта, ЈМБГ, имејл, број
телефона;
4. подаци о примарном и секундарном DNS серверу за назив домена чију
регистрацију захтева.
Подаци о регистрацији назива домена за правна лица и предузетнике:
1. за регистрантa: назив (пословно име), адреса седишта, матични број, ЈМБГ
(само за предузетнике), имејл;
2. за административни контакт: назив (пословно име), адреса седишта, матични
број, ЈМБГ (само за предузетнике), имејл, број телефона;
3. за технички контакт: назив (пословно име), седиште, матични број, ЈМБГ (само
за предузетнике) имејл, број телефона;
4. подаци о примарном и секундарном DNS серверу за назив домена чију
регистрацију захтева.
Регистранти који су страни држављани, односно са седиштем у иностранству уместо
ЈМБГ-а, односно матичног броја достављају, у складу са прописима државе порекла,
други одговарајући податак који представља лични идентификациони број, односно
идентификациони број правног лица.
Поред података наведених у овом члану, РНИДС задржава право да тражи и друге
опционе податке који су од значаја за регистрацију назива домена.
Ако се неки од података о регистрацији промени, регистрант је дужан да најкасније у
року од 15 дана од дана настанка промене, посредством овлашћеног регистра, поднесе
РНИДС-у захтев за промену података у регистру.
РНИДС може самостално илиу сарадњи са овлашћеним регистром, у било ком
тренутку, да провери исправност података о регистрацији.
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Изјава регистранта у вези регистрације и коришћењаназива домена
Члан 9.
Ступањем у уговори однос, односно, регистрацијом назива домена, регистрант посебно
изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и свом искреном уверењу,
регистрација траженог назива домена не вређа право интелектуалне својине или неко
друго субјективно право трећих лица и да су сви подаци наведени у захтеву за
регистрацију истинити и потпуни. Регистрант, такође, изјављује да назив домена не
региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да
назив домена неће свесно користити противно овим начелима.
РНИДС не сноси одговорност за штету која настане због давања нетачних података о
регистрацији назива домена, као ни због неовлашћеног или противправног коришћења
назива домена од стране регистранта.
Регистрација и активирање назива домена
Члан 10.
РНИДС врши регистрацију назива домена према праву првенства, према принципу:
„први у времену, јачи у праву.“ Регистрант има право првенства на регистрацију
назива домена чију регистрацију тражи, од тренутка када регистратор изврши
регистрацију према његовом захтеву.
База регистрационих података ccTLD регистра садржи најмање следеће податке о
сваком регистрованом називу домена:
1. назив домена;
2. податке о регистранту, административном и техничком контакту, име и
презиме, адреса пребивалиштаи ЈМБГ за физичка лица, назив, седиште, матични
број за правна лица, адресе е-поште; подаци из члана 8.
3. датум и време регистрације;
4. датум и време истека регистрације;
5. назив овлашћеног регистра посредством кога је извршена регистрација назива
домена.
Назив домена је активан када РНИДС изврши упис података из базе података о
регистрацији у DNS табелу ccTLD регистра и учини табелу активном на примарном
DNS серверу.
РНИДС је дужан да назив домена активира најкасније у року од двадесет четири часа
од тренутка регистрације. Рок из овог става може бити продужен у изузетним
случајевима, када РНИДС привремено обустави или ограничи обраду захтева за
регистрацију назива домена у складу са овим Општим условима.
РНИДС има право првенства да региструје или резервише називе домена за своје
потребе, називе домена од посебног значаја за Републику Србију, као и називе домена
потребне за стабилно функционисање интернет сервиса.
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Јавно доступни подаци о регистрованим називима домена
Члан 11.
РНИДС путем WHOIS сервиса чини доступним податке из базе регистрованих
називима домена у оквиру ccTLD регистра, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

назив домена;
подаци о регистранту;
подаци о административном контакту;
подаци о техничком контакту;
датум и време регистрације назива домена;
датум и време последње промене података о регистрацији назива домена;
датум и време истека регистрације назива домена;
назив овлашћеног регистра посредством кога је извршена регистрација назива
домена;
9. тренутни статус назива домена (активан, деактивиран, у спору, итд.);
10. DNS сервери за називе домена.
РНИДС путем WHOIS сервиса чини доступним податке о регистранту,
административном контакту и техничком контакту за назив домена у оквиру ccTLD
регистра:
1. за физичка лица: име и презиме;
2. за правна лица или предузетнике: пословно име, адреса седишта, матични број.
РНИДС је дужан да, на регистрантов захтев, активира заштиту од јавног објављивања
података који се објављују путем WHOIS јавног сервиса. Таква заштита подразумева
да се подаци о регистранту, административном контакту и техничком контакту не
објављују путем WHOIS јавног сервиса.
Уклањање заштите података који се објављују путем WHOIS јавне базе
Члан 12.
РНИДС је дужан да надлежним органима омогући приступ свим подацима о
контактима за назив домена регистрованог у оквиру ccTLD регистра, у складу са
важећим прописима Републике Србије.
Уколико друго заинтересовано лице упути захтев за доставу података о називу домена,
за који подаци нису доступни путем WHOIS јавног сервиса. РНИДС ће од регистранта
затражити сагласност да тражене податке достави подносиоцу захтева. Уколико је
регистрант сагласан, РНИДС ће податке о предметном називу домена доставити
заинтересованом лицу. РНИДС је дужан да, електронским путем, проследи
регистранту допис који за ту сврху достави неко заинтересовано лице. Уколико
заинтересовано лице достави допис у штампаном облику, РНИДС ће такав допис
скенирати и електронским путем доставити регистранту.
У случају да регистрант одбије достављање тражених података заинтересованом лицу,
а који су потребни ради покретања судског спора или поступка алтернативног
решавања спора у вези назива домена, РНИДС ће без одлагања доставити тражене
податке на захтев упућен службеним путем од стране надлежног суда или тела за
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алтернативно решавање спорова или на захтев заинтересоване стране која
недвосмислено докаже да је покренут поступак из овог става.
Трајање регистрације назива домена
Члан 13.
Назив домена се региструје на период од једне до највише десет година, уз могућност
продужења.
Регистрација и продужење регистрације назива интернет домена врше се на целе
године, рачунајући од датума регистрације.
Промена података о регистрацији назива домена
Члан 14.
Регистрант подноси захтев за промену података о регистрацији назива домена РНИДСу посредством овлашћеног регистратора који врши послове регистрације за тај
интернет домен. Пренос назива домена између овлашћених регистратора и пренос
регистрације назива домена између регистраната уређени су посебним члановима.
РНИДС је дужан да промену података назива домена спроведе по правилу одмах, а
најкасније у року од три радна дана од тренутка пријема захтева од стране овлашћеног
регистра за промену података о регистрацији назива домена.
Промена података о регистрацији назива домена је спроведена када РНИДС изврши
упис ове промене у базу регистрационих података ccTLD регистра.
РНИДС има право да мења све податке o регистрацији назива домена на основу
правноснажне судске одлуке, одлуке надлежног тела за решавање спорова у вези
назива домена или уколико је измена неопходна ради очувања техничке стабилности
Интернета.
Продужење регистрације назива домена
Члан 15.
Регистрант подноси захтев за продужење регистрације назива домена РНИДС-у
посредством овлашћеног регистратора који обавља послове регистрације за тај назив
домена.
РНИДС је дужан да продужење регистрације назива домена спроведе, по правилу
одмах, а најкасније у року од три радна дана од тренутка пријема захтева од стране
овлашћеног регистра за продужење регистрације назива домена. Рок из овог става
може бити продужен у изузетним случајевима, када РНИДС привремено обустави или
ограничи обраду захтева за регистрацију назива домена у складу са овим Општим
условима.
Продужење регистрације назива домена је спроведено када РНИДС изврши упис овог
продужења у базу регистрационих података ccTLD регистра.
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Продужење регистрације назива домена могуће је и током трајања регистрације, али
укупан број година на који је назив домена регистрован не може бити дужи од 10
година. Продужена регистрација почиње да тече након истека текуће регистрације.
Истеком периода регистрације регистрант има накнадни рок од 30 дана да изврши
продужење регистрације назива домена, након чега РНИДС ставља назив домена у
статус нерасположивим за кориснике интернета на период од 15 дана, а по истеку овог
рока назив домена брише се из базе регистрованих.
Ако регистрант изврши продужење регистрације у накнадном року, почетак
продужетка регистрације биће први наредни дан по истеку рока претходне
регистрације.
Пренос назива домена између овлашћених регистратора
Члан 16.
Регистрант има право да изврши промену овлашћеног регистратора (у даљем тексту:
„нови регистратор“) за називе домена, које је посредством њега регистровао или
продужио.
Пренос регистрације назива домена
Члан 17.
Регистрант може РНИДС-у да поднесе захтев за пренос регистрације назива домена на
новог регистранта посредством овлашћеног регистратора који врши послове
регистрације за тај назив домена.
Промена регистранта врши се у поступку којим се на недвосмислен начин утврђује
идентитет претходног и будућег регистранта.
У случају да подаци о регистрацији назива домена нису тачни, регистрант који
иницира пренос регистрације назива домена на новог регистранта, дужан је да такве
податке уреди, након чега се стичу услови за пренос.
РНИДС је дужан да пренос регистрације назива домена спроведе, по правилу одмах, а
најкасније у року од три радна дана од тренутка пријема захтева од стране овлашћеног
регистра од тренутка када се испуне услови из овог члана.
Пренос регистрације назива домена је спроведен када РНИДС изврши упис овог
преноса у базу података о регистрацији ccTLD регистра. Претходни регистрант
раскида, а нови регистрант закључује са РНИДС-ом, Уговор о регистрацији.
Престанак регистрације назива домена
Члан 18.
Регистрација назива домена може да престане ако:
1. регистрант поднесе захтев за престанак регистрације назива домена;
2. регистрант не продужи регистрацију назива домена по истеку накнадних рокова
из члана 15. ових Општих услова;
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3. тело за решавање спорова у вези назива домена својом одлуком наложи
престанак назива домена;
4. надлежни суд правноснажном одлуком наложи престанак назива домена;
5. надлежни јавни тужилац актом наложи престанак регистрације назива домена;
6. регистрант изгуби својство субјекта права, без правног следбеника.
Регистрација престаје и у случаји када РНИДС недвосмислено утврди да је регистрант
у захтеву за регистрацију или измену назива домена навео нетачне или непотпуне
податке о регистрацији назива домена, или није благовремено пријавио промену
података о регистрацији назива домена, осим ако су неисправни или непотпуни подаци
последица очигледне грешке. Након што, сагласно овом члану, РНИДС утврди да су
подаци непотпуни или нетачни, одређује суспензију од 30 дана, након чега се назив
домена брише.
Регистрант, односно регистратор, нема право на пуни нити делимични повраћај
накнаде трошкова претходне или продужене регистрације назива у случају престанка
регистрације по основима из овог члана.
Решавање спорова насталих у вези регистрације назива домена
Члaн 19.
Спорови у вези регистрованих назива домена решавају се у складу са посебним актом
којим су уређена правила поступка за решавање спорова у вези са називима домена и
надлежност тела за решавање ових спорова.
Подношењем захтева за регистрацију назива домена, регистрант даје своју изричиту
сагласност за учешће у поступку пред надлежним телом за решавање спорова у вези са
називима домена. Регистрант, такође изјављује да ће прихватити одлуку надлежног
тела за решавање спорова у вези назива домена, у складу са актом који уређује
решавање ових спорова.
Језик, надлежност и меродавно право
Члан 20.
Ови Општи услови сачињени су на српском језику. Уколико је текст Општих услова
доступан на неком другом језику, меродавна је верзија на српском језику.
РНИДС, регистрант и регистратор настојаће да све евентуалне спорове у вези
регистрације назива домена, реше преговорима и мирним путем, уколико то не буде
могуће, спор ће решити пред стварно надлежним судом у Београду.Као меродавно
право одређује се право Републике Србије.
Измене и допуне Општих услова и Уговора о регистрацији
Члан 21.
РНИДС задржава право да врши измене и допуне ових Општих услова и Уговора о
регистрацији, при чему је дужан да о тим изменама, објављивањем на интернет
презентацији РНИДС-а, обавести регистранте и овлашћене регистраторе, најраније 15
дана пре дана ступања измена на снагу.
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Ступање на снагу и почетак примене Општих услова
Члан 22.
Ови Општи услови ступају на снагу у року од 30 дана од дана усвајања од стране
Конференције суоснивача РНИДС-а и имају се објавити на интернет презентацији
РНИДС-а.
Ступањем на снагу ових Општих услова, престају да важе Општи услови о
регистрацији назива националних интернет домена од 22. децембра 2012. године.
У Београду, _________ 2014. године
Председник Конференције
суоснивача
___________________
Војислав Родић
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