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Практични савети
1. Можете да имате неограничен број назива домена!
Поред основног домена који је везан за назив вашег бренда
(фирме, производа или услуга), можете да региструјете и
неограничен број назива домена који асоцирају на делатност
којом се бавите, и то у оквиру .RS и/или .СРБ доменског
простора, као и у свим осталим међународним или
националним доменским просторима. И сви они могу да се
повежу да показују на један исти сајт!
Ваш .RS и .СРБ домен не морају да гласе истоветно. На
пример, поред назива домена “happyface.rs”, можете да
региструјете и “hepifejs.rs”, као и “хепифејс.срб”. Тиме сте
заштитили све појавне облике тог појма на српском интернет
простору.
2. Називима домена се тргује!
Ако вам се назив неког туђег .RS и .СРБ домена баш допада,
можете и да га откупите од његовог тренутног власника.
Цена откупа домена је ствар међусобног договора.
3. Чији је мој назив домена?
Мислите да је неко повредио право интелектуалне својине,
или неко друго субјективно право које припада вама,
региструјући неки од назива националних интернет домена?
Онда имате право да покренете поступак пред Комисијом за
решавање спорова поводом регистрације националних
интернет домена при Привредној комори Србије.
Подношењем захтева за регистрацију, регистрант посебно
изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и свом
искреном уверењу, регистрација траженог назива домена не
вређа туђе право интелектуалне својине или неко друго
субјективно право, те да су сви подаци наведени у захтеву
за регистрацију домена истинити и потпуни. Регистрант,
такође, изјављује да домен не региструје противно начелу
савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да
домен неће свесно да користи противно овим начелима.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА И САВЕТА:
nadjimelako.rs нађимелако.срб

Рокови регистрације назива домена
Регистранти назива интернет домена правно гледано
нису и њихови власници, већ практично закупци на
одређени временски период.
Називи .RS и .СРБ домена могу да се региструју на рок
од једне до десет година, уз могућност продужења
регистрације. Регистрација и продужење регистрације
назива домена врше се на периоде од целе године.
Упозорење о истеку регистрације
назива домена стиже у више наврата од
овлашћеног регистра и од РНИДС-а.
Обратите пажњу на рокове за
продужетак регистрације ваших назива
.RS и .СРБ домена, јер у супротном неко
други може да их региструје по истеку
датих рокова.
По истеку регистрације, регистрант има накнадни рок
од 30 дана да изврши продужење регистрације назива
националног интернет домена. Након тога РНИДС врши
деактивирање назива домена, тако да адреса и сајт на
који он упућује постају невидљиви на Интернету.
Уколико и у наредних 15 дана регистрант не продужи
регистрацију, назив националног интернет домена
брише се из базе регистрованих, то јест регистрант губи
“власништво” над називом домена и може да га
региструје било ко други.

Шта треба
да знате
о свом
називу
интернет
домена?
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Избор назива националног домена

Регистрација назива националних домена

Национални интернет домени .RS и .СРБ означавају
територијалну припадност и као такви су изузетно битни за
дефинисање интернет идентитета свих који живе и/или раде
у Србији. Назив вашег интернет домена је ваша трајна,
лично одабрана адреса преко које увек, сви, лако могу да
вас нађу или препознају на Интернету, и део је ваше web
адресе и e-mail адресе.

Пре него што кренете у процес регистрације назива домена,
битно је да вам буде јасно ко је ко у том процесу:
Регистрант, то јест ви, крајњи је корисник назива
интернет домена.
Овлашћени регистар је фирма код које региструјете
називе .RS и .СРБ домена, јер за то има овлашћење
РНИДС-а. У пракси, то је најчешће ваш интернет
провајдер.
РНИДС је организација која управља Централним
регистром националних интернет домена. У пракси, у
нормалним околностима, ви као корисник домена немате
потребе да се обраћате РНИДС-у, већ све обављате преко
овлашћених регистара.
Административни контакт је особа или фирма коју сте ви,
као регистрант, овластили да обави послове око
регистрације назива домена, уколико ви то нећете, не
можете или не умете да обавите.
Технички контакт је особа или фирма коју сте ви, као
регистрант, овластили да врши промену техничких
података у вези са регистрацијом назива домена. У
пракси, то је најчешће ваш интернет провајдер, али може
да буде и сам регистрант или административни контакт
(одлучите сами).

Ваш будући назив .RS и/или .СРБ интернет домена мора да
испуњава следеће техничке захтеве:
1. Да је жељени назив домена у дозвољеном облику
Називи интернет домена (бар за сада) не могу да садрже баш
све словне знаке, као ни скоро све знаке интерпункције (осим
цртице “-”). Назив домена не сме да почиње или да се
завршава са “-”, нити да има две узастопне цртице на трећој
и четвртој позицији. Називи .RS домена могу да садрже
слова енглеског алфабета (a-z), бројеве (0-9), као и знак “-”,
могу да имају најмање два знака, а максимално 63 знака.
Називи .СРБ домена, поред 30 слова српске ћирилице (а-ш),
могу да садржe и цифре (0-9) и цртицу (-), могу да имају
најмање два знака, а максимално 63 ASCII знака после ACE
компатибилне конверзије. У пракси се сматра да назив
интернет домена не треба да има више од 20 карактера.
2. Да је жељени назив домена слободан за регистрацију
Значи, да га неко други није регистровао за себе или да није
резервисан за потребе државе и друге јавне потребе. Да ли
је домен слободан или не, можете да сазнате преко WHOIS
упита. “Ко је”, то јест “Who is”, је wеб сервис који вам
омогућава да сазнате ко је власник неког интернет домена,
то јест да ли је неки назив интернет домена слободан,
уколико желите да га региструјете за себе или своју фирму.
Сервис је доступан на адреси www.rnids.rs/whois.
3. Да одабeрете одговарајући доменски простор (поддомен)
Регистрација назива .RS и .СРБ домена је могућа у оквиру
следећих пет доменских простора:
.RS

.СРБ

за све заинтересоване кориснике, било да су
правна или физичка лица, домаћа или страна

.CO.RS

.ПР.СРБ

за пословне кориснике, било да су домаћа
или страна правна лица и предузетници

.ORG.RS .ОРГ.СРБ

за непрофитне организације,
било да су домаћа или страна правна лица

.EDU.RS .ОБР.СРБ

за образовне установе и организације,
било да су домаћа или страна правна лица

.IN.RS

.ОД.СРБ

за физичка лица, било да су домаћа или страна лица

Регистрант је, приликом подношења Захтева за регистрацију,
дужан да пружи тачне, потпуне и важеће податке:
- ако је регистрант или административни контакт
физичко лице: име и презиме, пребивалиште, лични
идентификациони број, административни и технички
контакт, подаци о примарном и секундарном DNS серверу
за назив домена чију регистрацију захтева;
- ако је регистрант или административни контакт
правно лице или предузетник: назив, седиште, матични
број, административни и технички контакт, подаци о
примарном и секундарном DNS серверу за назив домена
чију регистрацију захтева.
Ако се неки од података о регистрацији назива .RS и .СРБ
домена промени, регистрант је дужан да одмах, а најкасније
у року од 15 дана од дана настанка промене, посредством
овлашћеног регистра, поднесе РНИДС-у захтев за промену
података.
Један регистрант може да региструје више назива .RS и
.СРБ домена, а за регистрацију сваког назива домена
подноси се посебан захтев одабраном овлашћеном регистру.

Ако сте изабрали свој будући назив .RS и/или
.СРБ домена и проверили да је слободан,
следећи корак је регистрација домена преко
неког од овлашћених регистара широм Србије
(комплетан списак на www.rnids.rs/registri).
У најбољем случају, могуће је да цео процес избора,
регистрације и плаћања назива домена обавите и онлајн, на
сајту неког од овлашћених регистара. Тада цео процес
регистрације можете да обавите у року од неколико минута.
У сваком случају, процес регистрације домена обухвата
следеће кораке:
1. Избор овлашћеног регистра
Са списка овлашћених регистара одаберите оног који вам
одговара по питању нивоа услуге, озбиљности понуде и/или
цене регистрације назива домена.
2. Подношење захтева за регистрацију назива домена
Ово обављате ви или ваш административни контакт и,
зависно од одабраног овлашћеног регистра, то се ради на
његовом продајном месту или преко његовог сајта.
Подразумева се да је изабрани назив домена слободан и да
испуњава друге техничке захтеве.
3. Плаћање накнаде за регистрацију назива домена
За регистрацију назива домена се плаћа накнада
овлашћеном регистру. Она може да буде различита, а
одређује је сам овлашћени регистар. Плаћање рачуна је код
појединих овлашћених регистара могуће и онлајн платним
картицама. Пре обављеног плаћања, овлашћени регистар
нема обавезе према вама, нити је жељени назив домена
резервисан баш за вас.
4. Упис назива домена у Централни регистар РНИДС-а
Називи .RS и .СРБ домена се региструју према праву
првенства (first-come, first-served принцип). То практично
значи да, ако два или више овлашћених регистара,
истовремено приступе Централном регистру националних
интернет домена у покушају да региструју исти назива
домена, упис у Централни регистар ће обавити само
овлашћени регистар који му је први приступио. Регистровани
домен неће на Интернету бити видљив одмах, јер је потребно
извесно време да се информација о новом домену прошири.
5. Коришћење назива домена
После активирања домена, зависно од ваших потреба и
уговорених услуга са вашим интернет провајдером, можете
да ваш новорегистровани назив домена повежете за ваш
интернет сајт или да на њему креирате ваше e-mail адресе.

