
Напомена:  Одлука  је  укинута на  74.  седници Управног  одбора,  одржаној  
11.6.2010. и 15.6.2010. године.
 
На основу  Општих  услова  регистрације  .rs  домена,  Управни  одбор  Регистра 
националног Интернет домена Србије (у даљем тексту: „РНИДС“), на седници 
од 27. фебруара 2008.и 26.фебруара 2009.(измене и допуне), донео је

О Д Л У К У
о исправама за регистрацију .rs домена

Члан 1

(1) Сагласно члану 5. Општих услова регистрације .rs домена:
• Регистранти .rs домена су домаћа и страна, физичка и правна 

лица;
• Регистранти .co.rs домена су домаћа и страна привредна друштва, 

предузетници и друга правна лица основана ради стицања добити;
• Регистранти .org.rs домена су домаћа и страна правна лица, која 

нису основана ради стицања добити (непрофитне организације, 
политичке партије, спортска друштва итд);

• Регистранти .edu.rs домена су домаћа и страна правна лица чија је 
делатност везана за образовање;

• Регистранти .in.rs домена су домаћа и страна физичка лица.

Члан 2

(1) Регистрант  је  дужан  да,  у  смислу  члана  7.  Општих  услова  за 
регистрацију .rs домена, достави РНИДС следеће исправе:

• Ако је регистрант или административни контакт домаће физичко 
лице: личну карту или пасош;

• Ако је регистрант или административни контакт домаће правно 
лице: исправу издату од стране надлежног органа Републике 
Србије, којом се потврђује да регистрант или административни 
контакт има својство правног лица, односно извод из регистра 
који се води код Агенције за привредне регистре, ако се ради о 
привредном субјекту;

• Ако је регистрант страно физичко лице: пасош;
• Ако је регистрант страно правно лице: исправу издату од стране 

надлежног органа у земљи регистранта, којом се потврђује да 
регистрант има својство правног лица, односно извод из 
надлежног регистра, ако се ради о привредном субјекту.

Члан 3
(1)  Исправе из члана 2.  ове Одлуке морају да буду важеће у тренутку 

подношења.
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(2)  Исправе  из  члана  2.  ове  Одлуке  достављају  се  РНИДС  у  облику 
копије  изворног  документа,  односно  овереног  преписа  исправе,  и  то  у 
електронском облику (PDF или JPG формат, резолуција 72-150dpi/8bit).

(3)  Потврде  о  регистрацији  правних  лица  могу  се  слати  у  облику 
одговарајуће  Web стране са сајта званичног државног регистра, одштампане у 
PDF или JPG формату.

(4) Личне исправе физичких лица могу се слати у облику снимка екрана 
одговарајућих  апликација  за  аутоматско  очитавање  података  са  личних 
докумената, одштампаних у PDF или JPG формату.

(5) РНИДС може да захтева на увид оригинале исправа од регистранта 
или овлашћених регистара .rs домена.

Члан 4
(1) Ова одлука  ступа  на  снагу  даном усвајања  од  стране  Управног  одбора 

РНИДС. 
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