
 

На основу члана 13. став 1. Општих услова о раду овлашћених регистара .rs 

домена, Управни одбор Регистра националног Интернет домена Србије (у 

даљем тексту: РНИДС), на седници од 10.9.2010. године, донео је: 

 

 

О Д Л У К У 
о провери података приликом послова регистрације .rs домена 

 

 

Члан 1. 

 

Сагласно члану 5. Општих услова регистрације .rs домена, регистрација 

.rs домена у оквиру rsTLD регистра обавља се у оквиру следећих адресних 

простора:  

 .rs – намењен свим заинтересованим корисницима;  

 .co.rs – намењен пословним корисницима;  

 .org.rs – намењен осталим корисницима који су правна лица;  

 .edu.rs – намењен образовним установама и организацијама;  

 .in.rs – намењен корисницима који су физичка лица;  

 .аc.rs (делегиран) – намењен академској и научно-истраживачкој 

мрежи Србије;  

 .gov.rs (делегиран) – намењен државним органима Републике 

Србије.  

 

Члан 2. 

 

Регистрант је дужан да, приликом регистрације .rs домена овлашћеном 

регистру омогући увид у 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. 

 Ако је регистрант страно физичко лице: пасош или други важећи 

документ на основу кога може да се утврди идентитет; 

 Ако је регистрант страно правно лице: исправу издату од стране 

надлежног органа у земљи регистранта, којом се потврђује да 

регистрант има својство правног лица. 

 

Члан 3. 

Исправе из члана 2. ове Одлуке морају да буду важеће у тренутку 

подношења. 

Исправе из члана 2. ове Одлуке могу се доставити овлашћеном регистру 

и у облику копије изворног документа, односно овереног преписа исправе, и то 

у електронском облику. 

Потврде о регистрацији правних лица могу се слати у облику 

одговарајуће Web стране са сајта званичног државног регистра. 



Подаци са личних исправа физичких лица могу се прикупљати и у 

облику одговарајућих апликација за аутоматско очитавање података са личних 

докумената. 

РНИДС или овлашћени регистар могу у било ком моменту, ради провере 

тачности података о регистрацији .rs домена, да захтевају на увид од 

регистранта оригинале исправа. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.  

 

Председник УО 

 

_____________                                                                                                             

Зоран Бухавац 
 

 


