На основу члана 10. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена
Србије“, Конференција суоснивача Фондације „Регистар националног интернет
домена Србије“, на седници од 28. 5. 2011. и 24. 12. 2011. године, у Београду,
доноси:

ПРАВИЛНИК
о почетку рада .срб TLD регистра
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником регулише се почетак регистрације домена у оквиру .срб IDN
ccTLD регистра, као и услови за регистрацију домена током почетног периода
регистрације .срб домена.
Почетни период регистрације
Члан 2.
Почетни период регистрације .срб домена траје од дана ступања на снагу овог
Правилника до почетка слободне регистрације .срб домена.
Фазе почетног периода регистрације
Члан 3.
Почетни период регистрације састоји се из две фазе:
 фаза припреме за почетак регистрације .срб домена;
 фаза регистрације .срб домена за регистранте .rs домена.
Фаза припреме за почетак регистрације .срб домена
Члан 4.
Фаза припреме траје од ступања на снагу овог Правилника до дана почетка
регистрације .срб домена за регистранте .rs домена.
Дан почетка регистрације .срб домена за регистранте .rs домена утврђује
посебном одлуком управни одбор Регистра националног интернет домена
Србије (у даљем тексту: „РНИДС“).
Током фазе припреме, РНИДС обавља следеће радње у оквиру одговарајућих
адресних простора .срб IDN ccTLD регистра, по приоритету како су наведене:
 резервише .срб домене неопходне за обезбеђивање стабилног техничког
функционисања интернет сервиса, у складу са препорукама ICANN-а и
важећим интернет стандардима;
 региструје .срб домене за своје потребе;
 резервише .срб домене од посебног значаја за Републику Србију,
у сарадњи са министарством надлежним за послове телекомуникација и
информационог друштва. Процедура резервације домена дефинисаће се
споразумно између РНИДС-а и надлежног органа Републике Србије;
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резервише .срб домене на бази регистрованог .rs домена, поштујући
следећа правила при формирању назива који се резервишу:
 свако слово у називу регистрованог .rs домена се замењује у
одговарајуће
ћириличко,
ако
је
задовољен
услов
једнозначности (сва слова у називу регистрованих .rs домена се
једнозначно замењују одговарајућим ћириличким словима,
изузев следећих слова и комбинације слова: „c“, „dj“, „dz“, „lj“,
„nj“, „q“, „s“, „w“, „x“, „y“, „z“);
 свако слово „c“ у називу регистрованог .rs домена се замењује
ћириличким словима „ч“, „ц“ и „ћ“ и резервише се онолико
ћириличких назива домена, колико постоји могућих
комбинација на свакој позицији латиничног слова „c“;
 свака комбинација слова „dj“ се замењује ћириличким словима
„дј“ и „ђ“ и резервише се онолико ћириличких назива домена
колико постоји комбинација на свакој позицији која сарджи
латинична слова „dj“;
 свака комбинација слова „lj“ се замењује ћириличким словима
„лј“ и „љ“ и резервише се онолико ћириличких назива домена
колико постоји комбинација на свакој позицији која садржи
латинична слова „lj“;
 свака комбинација слова „nj“ се замењује ћириличким словима
„нј“ и „њ“ и резервише се онолико ћириличких назива домена
колико постоји комбинација на свакој позицији која садржи
латинична слова „nj“;
 свако слово „s“ се замењује ћириличким словима „с“ и „ш“ и
резервише се онолико ћириличких назива домена колико
постоји комбинација на свакој позицији слова „s“;
 свако слово „z“ се замењује ћириличким словима „з“ и „ж“ и
резервише се онолико ћириличких назива домена колико
постоји комбинација на свакој позицији слова „z“ осим када
слову „z“ претходи слово „d где се комбинација слова „dz“
замењује ћириличким словима „дз“, „дж“ и „џ“ и резервише се
онолико ћириличких назива домена колико постоји
комбинација на свакој позицији која садржи латинична
слова„dz“
 свако слово „x“ се замењује ћириличким словима „шћњ“
 свако слово „y“ се замењује ћириличким словима „шћљ“
 свако слово „q“ се замењује ћириличким словима „љћњ“
 свако слово „w“ се замењује ћириличким словима „љћш“.

Све резервације .срб домена које се формирају у складу са правилима из става 3.
тачка 4. овог члана, придружују се једном одговарајућем .rs домену преко
јединственог нумеричког идентификатора.
Акт који регулише регистрацију .rs домена садржи ближу дефиницију појма
интернет домен, као и из чега се домен састоји.
Регистранти .rs домена који нису искористили право прече регистрације на
основу генерички одређеног .срб домена у првих шест месеци слободне
регистрације у .срб домену, имају право да за сваки .rs домен за који нису
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искористили право прече регистрације генерички одређеног .срб домена, по
повлашћеној цени региструју један слободан .срб домен на период од годину
дана.
Регистрација резервисаних .срб домена од посебног значаја за Републику
Србију
Члан 5.
Регистрација .срб домена резервисаних у складу са чланом 4. став 3. тачка 3.
овог правилника врши се подношењем захтева РНИДС-у, посредством
овлашћених регистара .срб домена, на начин предвиђен актом који регулише
регистрацију .срб домена. Регистрант, уз овај захтев, подноси доказ о праву на
регистрацију траженог .срб домена.
Фаза регистрације .срб домена за регистранте .rs домена
Члан 6.
Фаза регистрације .срб домена за регистранте .rs домена почиње даном који
одреди управни одбор РНИДС у одлуци из члана 4. став 2 и траје шест месеци.
Током ове фазе право да региструју .срб домен имају само регистранти .rs
домена.
За сваки регистровани .rs домен, регистрант може да поднесе захтев за
регистрацију једног .срб домена, који се бира између резервисаних назива који
су формирани у складу са правилима из члана 4. став 3. тачка 4, уз употребу
јединственог нумеричког идентификатора из члана 4. став 4.
Члан 7.
Током трајања ове фазе, за сваки новорегистровани .rs домен биће резервисан
један или више одговарајућих .срб домена, који ће се формирати у складу са
правилима из члана 4. става 3. тачке 4. овог Правилника.
Регистранти .rs домена регистрованих током фазе почетне регистрације .срб
домена, могу да искористе своје право прече регистрације одговарајућег .срб
домена по основу новорегистрованог .rs домена.
Члан 8.
Подношење захтева за регистрацију .срб домена у овој фази обавља се
посредством овлашћених регистара .срб домена.
Регистрант .rs домена који не жели да искористи своје право прече
регистрације.срб домена, не мора да предузима никакве радње.
Члан 9.
Приликом регистрације .срб домена на основу .rs домена, у WHOIS базу биће
уписани подаци о регистранту који одговарају регистранту .rs домена на основу
кога је искоришћено право прече регистрације. Остали подаци о регистрацији
.срб домена (административни контакт, технички контакт и DNS сервери) могу
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бити другачији од података који су наведени за .rs домен на основу кога је
искоришћено право прече регистрације.
По истеку фазе регистрације .срб домена за регистранте .rs домена, све
неискоришћене резервације формиране у складу са правилима из члана 4. став 3.
тачка 4. и по основу члана 7. овог Правилника, бришу се.
Почетак слободне регистрације .срб домена
Члан 10.
По истеку фазе регистрације .срб домена за регистранте .rs домена, почиње
слободна регистрација .срб домена за све заинтересоване.
Ступање на снагу и почетак примене правилника
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Конференције
суоснивача РНИДС-а.
У Београду,
24. 12. 2011.
председник Конференције суоснивача
__________________________
Војислав Родић
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