
На основу члана 2. и члана 6. Правила фонда Регистар националног Интернет 
домена Србије, скупштина Регистра националног Интернет домена Србије, на 
седници од 26. октобра 2007. године, у Београду, доноси: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о почетку рада rsTLD регистра 

и престанку рада yuTLD регистра 
 
 

Предмет правилника 
Члан 1. 

 
(1) Овим правилником регулише почетак регистрације .rs домена у оквиру 

rsTLD регистра, пoступак преласка са .yu на .rs домене, као и престанак 
рада yuTLD регистра (у даљем тексту: „прелазни период“). 

 
 

Почетак и трајање прелазног периода 
Члан 2. 

 
(1) Прелазни период почиње даном ступања на снагу овог правилника и траје 

до 30. септембра 2009. године, у складу са одлуком „Интернет корпорације 
за додељена имена и бројеве“ (у даљем тексту: ICANN) број 07.79 од 11. 
септембра 2007. године. 

 
 

Фазе прелазног периода 
Члан 3. 

 
(1) Прелазни период састоји се из три фазе: 

• фаза припреме за почетак регистрације .rs домена; 
• фаза почетне регистрације .rs домена; 
• фаза одржавања регистра .yu домена до престанка рада. 

 
 

Фаза припреме за почетак регистрације .rs домена 
Члан 4. 

 
(1) Фаза припреме за почетак регистрације .rs домена траје од ступања на 

снагу овог правилника до дана почетка регистрације .rs домена. 
 
(2) Дан почетка регистрације .rs домена утврђује посебном одлуком управни 

одбор Регистра националног Интернет домена Србије (у даљем тексту: 
„РНИДС“). 
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(3) РНИДС ће током фазе припреме, у оквиру одговарајућих адресних 
простора rsTLD регистра, обавити следеће радње, по приоритету како су 
наведене: 

• резервацију .rs домена неопходних за обезбеђивање стабилног 
техничког функционисања Интернет сервиса, у складу са 
препорукама ICANN и важећим Интернет стандардима; 

• регистрацију .rs домена за своје интерне потребе; 
• резервацију .rs домена од посебног значаја за Републику Србију, у 

сарадњи са министарством надлежним за информационо друштво; 
• резервацију домена регистрованих у оквиру .yuTLD регистра, до 

дана почетка регистрације .rs домена. 
 

(4) РНИДС ће 10 дана пре почетка регистрације .rs домена престати да прима 
захтеве за регистрацију нових .yu домена. 

 
 

Почетна фаза регистрације .rs домена 
Члан 5. 

 
(1) Почетна фаза регистрације .rs домена почиње даном почетка регистрације 

.rs домена, а завршава се у року од шест месеци од дана почетка 
регистрације .rs домена.  

 
(2) Током почетне фазе регистрације, право на регистрацију .rs домена, који су 

резервисани током фазе припреме за почетак регистрације .rs домена, 
имају регистранти са правом регистрације домена од посебног значаја за 
Републику Србију, као и регистранти .yu домена; у смислу члана 4, става 
(3), тачки 3. и 4. овог правилника. 

 
(3) Регистрација осталих (нерезервисаних) .rs домена биће могућа за све 

заинтересоване од дана почетка регистрације .rs домена, у складу са 
одредбама Општих услова регистрације .rs домена. 

 
 

Регистрација .rs домена од посебног значаја за Републику Србију 
Члан 6. 

 
(1) Регистрација .rs домена резервисаних у складу са чланом 4, став (3), тачка 

3. овог правилника врши се подношењем захтева за регистрацију .rs 
домена од посебног значаја РНИДС-у, посредством овлашћених регистара 
.rs домена, на начин предвиђен Општим условима регистрације .rs домена. 
Регистрант, уз овај захтев, подноси директно РНИДС-у потврду 
министарства надлежног за информационо друштво да има право на 
регистрацију траженог .rs домена. 

 
 



Регистрација .rs домена за регистранте .yu домена 
Члан 7. 

 
(1) Регистрација .rs домена резервисаних у складу са чланом 4, став (3), тачка 

4. овог правилника врши се подношењем захтева за регистрацију домена 
регистрованих у оквиру .yuTLD регистра РНИДС-у, посредством 
овлашћених регистара .rs домена, на начин предвиђен Општим условима 
регистрације .rs домена. 

 
(2) Током трајања почетне фазе регистрације, регистрант .yu домена има право 

на регистрацију истоименог .rs домена у оквиру еквивалентног адресног 
простора rsTLD регистра (на пример: регистрант домена ‘firma.yu’ може 
поднети захтев за регистрацију домена ‘firma.rs’; регистрант домена 
‘firma.co.yu’ може поднети захтев за регистрацију домена ‘firma.co.rs’; 
регистрант домена ‘organizacija.org.yu’ може поднети захтев за 
регистрацију домена ‘organizacija.org.rs’; регистрант домена ‘skola.edu.yu’ 
може поднети захтев за регистрацију домена ‘skola.edu.rs’). 

 
(3) Током трајања почетне фазе регистрације, регистрант домена у оквиру 

.co.yu, .org.yu или .edu.yu адресног простора yuTLD регистра, може 
поднети захтев за регистрацију .rs домена са истим називом у оквиру 
адресног простора првог нивоа rsTLD регистра (.rs), под условом да .rs 
домен таквог назива у адресном простору првог нивоа rsTLD регистра није 
већ резервисан или регистрован. 

 
(4) У случају да два или више регистраната поднесу захтев за регистрацију 

истог .rs домена по основу претходног става, РНИДС ће одобрити први 
евидентирани захтев за који се утврди да је поднета исправна 
документација. 

 
 

Подношење додатне документације за регистранте .yu домена 
Члан 8. 

 
(1) Приликом подношења захтева за регистрацију .rs домена у оквиру rsTLD 

регистра, регистрант .yu домена додатно подноси РНИДС-у, посредством 
овлашћених регистара, податке о регистрацији .yu домена, чиме доказује 
да имају основ за стицање предности на регистрацију траженог домена. 
Ови подаци морају бити исти као подаци о регистрацији .yu домена 
уписаним у бази yuTLD регистра. 

 
(2) Уколико је у периоду од последње измене података у бази yuTLD регистра 

до момента подношења захтева дошло до битних промена података о 
регистранту, подносилац захтева за регистрацију .rs домена je дужан да 
приложи релевантну документацију о насталим променама. 

 
(3) Уколико подносилац захтева за регистрацију .rs домена није у стању да 

докаже статус регистранта .yu домена, или су подаци о регистранту у бази 
yuTLD регистра некомплетни, подносилац овог захтева је дужан да 
достави изјаву у којој описује околности под којима је извршена 



регистрација .yu домена и објашњава свој тренутни статус у односу на 
домен. 

 
(4) Коначне одлуке о прихватању захтева из претходног става, и свим осталим 

спорним ситуацијама, доноси посебна комисија коју именује управни 
одбор РНИДС. 

 
 

Рок за доставу додатне документације 
Члан 9. 

 
(1) Подносилац захтева за регистрацију .rs домена током почетне фазе 

регистрације дужан је да додатну документацију достави у електронском 
облику РНИДС-у, посредством овлашћеног регистара, у року од 30 дана од 
дана подношења захтева.  

 
(2) Уколико подносилац захтева за регистрацију .rs домена не достави додатну 

документацију РНИДС-у у року из претходног става, захтев за 
регистрацију .rs домена биће одбачен, а .rs домен враћен на листу 
резервисаних .rs домена до окончања почетне фазе регистрације. 

 
 

Накнада за подношење и обраду захтева 
Члан 10. 

 
(1) РНИДС ће, током почетне фазе регистрације, овлашћеним регистрима 

наплаћивати накнаду за подношење и обраду захтева за регистрацију .rs 
домена у складу са ценовником РНИДС. 

 
(2) Овлашћени регистар нема право на повраћај средстава у случају да 

РНИДС одбаци захтев за регистрацију домена поднет у складу са овим 
правилником. 

 
 

Истицање резервације домена 
Члан 11. 

 
(1) Истеком почетне фазе регистрације истиче и резервација .rs домена који су 

били резервисани у складу са чланом 4. овог правилника, а за које није 
поднет захтев за регистрацију током почетне фазе регистрације. 

 
(2) Изузетно, РНИДС може продужити резервацију .rs домена од посебног 

значаја за Републику Србију, по захтеву министарства надлежног за 
информационо друштво. 

 
(3) Сви .rs домени који су били резервисани у складу са чланом 4. овог 

правилника, а за које је поднет захтев за регистрацију, остаће на списку 
резервисаних .rs домена до завршетка обраде документације. 

 
 



Фаза одржавања регистра .yu домена до престанка рада 
Члан 12. 

 
(1) Фаза одржавања регистра .yu домена до престанка рада почиње истеком 

фазе почетне фазе регистрације и траје до 30. септембра 2009. године, 
сагласно одлуци ICANN број 07.79 од 11. септембра 2007. године, односно 
до коначног престанка постојања .yu домена. 

 
 
Функционисање yuTLD регистра током фазе одржавања до престанка рада 

Члан 13. 
 
(1) Сви .yu домени регистровани до почетка регистрације .rs домена наставиће 

нормално да функционишу до коначног престанка рада yuTLD регистра. 
 
(2) Годишње продужење регистрације .yu домена почиње од 30. септембра 

2008. године. .yu домени ће се обнављати на период од једне године. 
 
(3) Регистранти ће захтеве за продужење, промену података, пренос 

регистрације и престанак регистрације .yu домена слати директно 
РНИДС-у. 

 
(4) РНИДС ће наплаћивати накнаду за продужење и промену података о .yu 

доменима у складу са ценовником РНИДС-а, док ће се захтеви за 
престанак .yu домена обрађивати без накнаде. 

 
 

Престанак рада yuTLD регистра 
Члан 14. 

 
(1) yuTLD регистар престаје са радом 01. октобра 2009. године, у складу са 

одлуком ICANN. 
 
 

Ступање на снагу и почетак примене правилника 
Члан 15. 

 
(1) Овај правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине 

РНИДС. 


