На основу члана 10. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена
Србије“, Конференција суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена
Србије“, на седници од 28. маја 2011. и 24. децембра 2011. (измене и допуне), у
Београду, доноси:
ОПШТЕ УСЛОВЕ
РЕГИСТРАЦИЈЕ ЋИРИЛИЧКОГ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗОВАНОГ ИНТЕРНЕТ
ДОМЕНА НАЈВИШЕГ НИВОА .срб <xn--90a3ac>
-пречишћен текстПредмет Општих услова
Члан 1.
Општи услови регистрације ћириличког интернационализованог интернет домена у
.срб доменском простору (у даљем тексту: „Општи услови“) уређују поступак
регистрације и начин коришћења интернационализованог интернет домена у .срб
доменском простору (у даљем тексту .срб домен), као и међусобне односе Регистра
националног интернет домена Србије (у даљем тексту: „РНИДС“), као администратора
централног регистра .срб домена (у даљем тексту: „срб IDN ccTLD регистар“) и
корисника .срб домена (у даљем тексту: „регистраната“), који .срб домене региструју
код РНИДС-а, посредством овлашћених регистара .срб домена (у даљем тексту:
„овлашћени регистри“).
Дефиниције основних појмова
Члан 2.
(1) Интернет је глобални комуникациони систем сачињен од великог броја међусобно
повезаних аутономних система (мрежа), који размењују податке користећи заједнички
скуп комуникационих протокола (TCP/IP).
(2) IP број је нумерички идентификатор, дефинисан у склопу IP протокола, који на
једнозначан начин омогућава адресирање уређаја повезаних на Интернет.
(3) Интернационализовани ћирилички интернет домен назив (ћирилички IDN назив) је
текстуална ознака која идентификује скуп уређаја или Интернет сервиса, повезујући их
у јединствену административно-техничку целину. Доменски назив се састоји из низа
алфанумеричких сегмената, раздвојених тачкама, сагласних Интернет стандардима
RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596 и стандардима који их допуне или замене. Сегмент
ћириличког интернационализованиг интернет доменског назива може да садржи цифре
(0-9), слова српске ћирилице (а-ш) и цртицу (-). Сегмент не сме да садржи цртицу на
почетку или крају. Сегмент не сме да садржи две узастопне цртице на трећој и четвртој
позицији. Сви ћирилички IDN називи морају да прођу процес који се назива ACE
компатибилна конверзија (ASCII Compatible Encoding), а који је описан у RFC 3490.
Сегмент ћириличког интернационализованог интернет доменског назива може
садржати највише 63 ASCII знака после ACE компатибилне конверзије.
(4) .срб домен је интернационализовани ћирилички интернет домен назив које је
формиран према правилима наведеним у тачки (3) овог члана.

(5) Систем интернет домена (Domain Name System, DNS) је базни интернет сервис,
који омогућава превођење интернет домена у IP бројеве и обрнуто.
(6) срб IDN ccTLD (rs Top-Level Domain) је домен највишег нивоа у оквиру DNS
система, намењен за регистрацију .срб домена, за територију Републике Србије.
(7) срб IDN ccTLD регистар је централна база података о .срб доменима регистрованим
у оквиру срб IDN ccTLD , којом управља РНИДС.
(8) WHOIS база срб IDN ccTLD регистра је јавно доступна база података о
корисницима .срб домена регистрованих у оквиру срб IDN ccTLD регистра.
Појам регистранта, административног и техничког контакта
Члан 3.
(1) Регистрант је лице, које у складу са одредбама ових Општих услова, региструје и
користи .срб домен у оквиру срб IDN ccTLD регистра.
(2) Регистрант може бити домаће или страно, физичко или правно лице.
(3) Административни контакт је физичко лице, држављанин Републике Србије,
односно правно лице са седиштем у Републици Србији, овлашћено да у име
регистранта од РНИДС-а прима податке од значаја за регистрацију и у име регистранта
врши промену свих података о регистрацији .срб домена.
(4) Технички контакт је физичко или правно лице овлашћено да у име регистранта
врши промену техничких података у вези са регистрацијом .срб домена (подаци о DNS
серверима и промена лица одређеног као технички контакт).
Појам овлашћеног регистра
Члан 4.
(1) Овлашћени регистар је правно лице или предузетник са седиштем у Републици
Србији, кога је РНИДС овластио да обавља послове регистрације .срб домена у оквиру
срб IDN ccTLD регистра.
(2) Овлашћени регистар обавља послове регистрације .срб интенет домена на захтев
регистранта.
(3) Послови регистрације .срб домена подразумевају: регистрацију .срб домена,
промену података о регистрацији .срб домена, продужење регистрације .срб домена,
пренос .срб домена између овлашћених регистара, пренос регистрације .срб домена,
активирање заштите података о контакту за .срб домен и престанак .срб домена.
(4) Рад овлашћених регистара ближе је регулисан Општим условима о раду
овлашћених регистара националних домена и осталим актима РНИДС-а.

Организација адресних простора срб IDN ccTLD регистра
Члан 5.
(1) Регистрација .срб домена у оквиру срб IDN ccTLD регистра обавља се у оквиру
следећих адресних простора:
1
.срб – намењен свим заинтересованим корисницима;
2
.пр.срб – намењен пословним корисницима;
3
.орг.срб – намењен осталим корисницима који су правна лица;
4
.обр.срб – намењен образовним установама и организацијама;
5
.од.срб – намењен корисницима који су физичка лица.
6.
.ак.срб (делегиран) - намењен академској и научно-истраживачкој мрежи
Србије;
7.
.упр.срб (делегиран) - намењен државним органима Републике Србије.
(2) РНИДС може накнадно да омогући регистрацију .срб домена у другим адресним
просторима (поддоменима) у оквиру срб IDN ccTLD регистра.
(3) Ови Општи услови се не односе на регистрацију адресних простора који су
делегирани и друге нове адресне просторе који могу бити делегирани трећим лицима.
(4) РНИДС може да буде регистрант домена у оквиру срб IDN ccTLD и има право да
региструје или резервише .срб домене за своје потребе, домене од посебног значаја за
Републику Србију, као и домене потребне за стабилно функционисање интернет
сервиса.
Подношење захтева за регистрацију .срб домена
Члан 6.
(1) РНИДС региструје .срб домен на основу поднетог захтева за регистрацију .срб
домена, у складу са овим Општим условима.
(2) Један регистрант може да региструје више .срб домена у оквиру срб IDN ccTLD
регистра.
(3) За регистрацију сваког .срб домена подноси се посебан захтев за регистрацију .срб
домена.
(4) Подношењем захтева за регистрацију .срб домена, регистрант изричито потврђује
да је упознат са садржином ових Општих услова.
(5) РНИДС задржава право да привремено обустави или ограничи регистрацију .срб
домена, уколико је то неопходно за заштиту техничког и административног
функционисања срб IDN ccTLD регистра.

Подаци о регистрацији .срб домена
Члан 7.
(1) Регистрант је, приликом подношења захтева за регистрацију .срб домена, дужан да
пружи тачне, потпуне и важеће податке о регистрацији .срб домена.
(2) Подаци о регистрацији .срб домена су:
- ако је регистрант или административни контакт физичко лице: име и презиме,
пребивалиште, матични број, административни и технички контакт, подаци о
примарном и секундарном DNS серверу за .срб домен чију регистрацију захтева;
- ако је регистрант или административни контакт правно лице или предузетник:
пословни назив, седиште, матични број, ПИБ (опционо), административни и технички
контакт, подаци о примарном и секундарном DNS серверу за .срб домен чију
регистрацију захтева;
(3) Регистрант је дужан да током трајања регистрације .срб домена одржава DNS
сервере у оперативном стању.
(4) Ако се неки од података о регистрацији .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 .срб домена.
(5) РНИДС може у било ком тренутку да провери исправност података о регистрацији
.срб домена слањем е-mail-a на електронску адресу регистранта и административног
контакта, а обавеза регистранта или административног контакта је да потврди податке
у року од 15 дана.
Изјава о добрим намерама и одговорност регистранта
Члан 8.
(1) Подношењем захтева за регистрацију .срб домена у оквиру .срб IDN ccTLD
регистра, односно прихватањем ових Општих услова, регистрант посебно изјављује и
тврди да, према свом најбољем знању и свом искреном уверењу, регистрација
траженог .срб домена не вређа туђе право интелектуалне својине или неко друго
субјективно право, те да су сви подаци наведени у захтеву за регистрацију .срб домена
истинити и потпуни. Регистрант, такође, изјављује да .срб домен не региструје
противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да .срб домен
неће свесно користити противно овим начелима.
(2) РНИДС не сноси одговорност за штету која настане због давања нетачних података
о регистрацији .срб домена, као и због неовлашћеног или противправног коришћења
.срб домена.
Регистрација и активирање .срб домена
Члан 9.
(1) РНИДС врши регистрацију .срб домена према праву првенства.

(2) Регистрант има право првенства на .срб домен чију регистрацију тражи, од тренутка
када РНИДС прими његов захтев за регистрацију .срб домена, приликом чега РНИДС
издаје потврду о пријему захтева за регистрацију .срб домена.
(3) .срб домен је регистрован када РНИДС изврши упис .срб домена у WHOIS базу срб
IDN ccTLD регистра.
(4) WHOIS база срб IDN ccTLD регистра садржи најмање следеће податке о сваком
регистрованом .срб домену:
1
назив .срб домена;
2
податке о регистрацији .срб домена;
3
датум и време регистрације .срб домена;
4
датум и време истека регистрације .срб домена;
5
назив овлашћеног регистра надлежног за .срб домен.
(5) РНИДС је дужан да .срб домен активира најкасније у року од двадесет четири часа
од тренутка издавања потврде о пријему захтева за регистрацију .срб домена.
(6) Рок из претходног става може бити продужен у изузетним случајевима када РНИДС
привремено обустави или ограничи обраду захтева за регистрацију .срб домена у
смислу члана 6, став (5).
(7) .срб домен је активан када РНИДС изврши упис података из WHOIS базе у DNS
табелу срб IDN ccTLD регистра и учини табелу активном на примарном DNS серверу.
Доступност података о регистрованим .срб доменима
Члан 10.
(1) РНИДС ће путем WHOIS базе увек чинити доступним најмање следеће податке о
регистрованим .срб доменима у оквиру срб IDN ccTLD регистра:
1
назив .срб домена;
2
датум и време регистрације .срб домена;
3
датум и време последње промене података о регистрацији .срб домена;
4
датум и време истека регистрације .срб домена;
5
назив овлашћеног регистра надлежног за .срб домен;
6
тренутни статус .срб домена (активан, деактивиран, у спору, итд);
7
DNS сервери за .срб домен.
(2) Подаци о контакту за .срб домен су:
1
ако је регистрант физичко лице: име и презиме, пребивалиште,
административни контакт и технички контакт;
2
ако је регистрант правно лице или предузетник: пословни назив, седиште,
матични број, ПИБ, административни контакт и технички контакт.
(3) РНИДС ће путем WHOIS базе чинити доступним најмање следеће податке о
контакту за сваки регистровани .срб домен, осим уколико регистрант није активирао
заштиту података о контакту:
1
ако је регистрант физичко лице: име и презиме;
2
ако је регистрант правно лице или предузетник: пословни назив, седиште и
матични број.

(4) РНИДС је дужан да сваком заинтересованом лицу, на његов образложени писани
захтев за податке о контакту за .срб домен, достави податке о контакту за .срб домен у
року од три дана од дана пријема овог захтева.
(5) РНИДС је дужан да, на регистрантов захтев за заштиту података о контакту за .срб
домен, онемогући доступност података о контакту за .срб домен за који је овај захтев
поднет.
(6) РНИДС је дужан да надлежним државним органима омогући приступ свим
подацима о .срб доменима регистрованим у оквиру срб IDN ccTLD регистра у складу
са законом или судским налогом издатим у складу са законом.
Трајање регистрације .срб домена
Члан 11.
(1) .срб домен се региструје на рок од једне до десет година, уз могућност продужења
регистрације.
(2) Регистрација и продужење регистрације .срб домена врше се на целе године.
Промена података о регистрацији .срб домена
Члан 12.
(1) Регистрант, или лице које он овласти, подноси захтев за промену података о
регистрацији .срб домена РНИДС посредством овлашћеног регистра који је надлежан
за тај .срб домен.
(2) РНИДС издаје потврду о пријему захтева за промену података о регистрацији .срб
домена.
(3) РНИДС је дужан да промену података .срб домена активира најкасније у року од
двадесет четири часа од тренутка издавања потврде о пријему захтева за промену
података о регистрацији .срб домена.
(4) Промена података о регистрацији .срб домена је регистрована када РНИДС изврши
упис ове промене у WHOIS базу срб IDN ccTLD регистра.
(5) РНИДС има право да мења све податке о постојећем .срб домену на основу
правоснажне судске одлуке, коначне одлуке арбитражног већа у спору око .срб домена
или уколико је измена неопходна ради очувања техничке стабилности Интернета.
Продужење регистрације .срб домена
Члан 13.
(1) Регистрант, административни или технички контакт могу да поднесу Захтев за
продужење регистрације .срб домена РНИДС, посредством овлашћеног регистра који
је надлежан за тај .срб домен.
(2) РНИДС издаје потврду о пријему Захтева за продужење регистрације .срб домена.

(3) РНИДС је дужан да продужење регистрације .срб домена активира најкасније у
року од двадесет четири часа од тренутка издавања потврде о пријему Захтева за
продужење регистрације .срб домена.
(4) Продужење регистрације .срб домена је регистровано када РНИДС изврши упис
овог продужења у WHOIS базу срб IDN ccTLD регистра.
(5) Продужење регистрације .срб домена могуће је и током трајања регистрације, али
укупан број година на који је .срб домен регистрован не може бити већи од 10 година.
(6) Истеком рока регистрације, РНИДС врши деактивирање .срб домена.
(7) Истеком накнадног рока од 30 дана, престаје регистрација .срб домена.
(8) Ако регистрант изврши продужење регистрације у накнадном року, почетак
продужетка регистрације биће први наредни дан по истеку рока претходне
регистрације.
Пренос .срб домена између овлашћених регистара
Члан 14.
(1) Овлашћени регистар мора регистранту да омогући право избора другог овлашћеног
регистра (у даљем тексту: „нови овлашћени регистар“) за .срб домене које је
регистрант регистровао или продужио.
(2) Овлашћени регистар мора да сарађује са регистрантом, новим овлашћеним
регистром и РНИДС у процесу преноса .срб домена.
Пренос регистрације .срб домена
Члан 15.
(1) Регистрант може да поднесе захтев за пренос регистрације .срб домена на новог
регистранта РНИДС посредством овлашћеног регистра који је надлежан за тај домен.
(2) Претходни регистрант, уз захтев за пренос регистрације .срб домена, подноси
овлашћеном регистру документ којим потврђује свој идентитет и оверену изјаву, којом
потврђује своју сагласност за пренос права на новог регистранта и овлашћује РНИДС
да обави пренос.
(3) РНИДС издаје потврду о пријему захтева за пренос регистрације .срб домена.
(4) РНИДС је дужан да пренос регистрације .срб домена активира најкасније у року од
двадесет четири часа од тренутка издавања потврде о пријему захтева за пренос
регистрације .срб домена.
(5) Пренос регистрације .срб домена је регистрован када РНИДС изврши упис овог
преноса у WHOIS базу срб IDN ccTLD регистра.

(6) РНИДС ће извршити пренос регистрације .срб домена тек након доставе
докумената из става 2. и пошто нови регистрант достави сагласност за прихватање
регистрације .срб домена
(7) Преносом регистрације .срб домена престаје регистрација .срб домена претходног
регистранта и заснива се регистрација новог регистранта, тренутком уписа промене у
WHOIS базу срб IDN ccTLD регистра.
Плаћање услуга регистрације .срб домена
Члан 16.
(1) За послове регистрације .срб домена дефинисане чланом 4. ових Општих услова,
плаћа се накнада.
(2) Овлашћени регистар плаћа РНИДС-у накнаду за послове регистрације .срб домена
у тренутку подношења одговарајућих захтева РНИДС-у, а у складу са Општим
условима уговора о раду овлашћених регистара националних домена и Ценовником
РНИДС-а.
Престанак регистрације .срб домена
Члан 17.
(1) Регистрација .срб домена може да престане ако:
• РНИДС утврди да је регистрант у захтеву за регистрацију или измену .срб домена
навео нетачне или непотпуне податке о регистрацији .срб домена, или није
благовремено пријавио промену података о регистрацији .срб домена, осим ако су
неисправни или непотпуни подаци последица очигледне грешке;
• није могуће успоставити контакт са регистрантом, односно административним
контактом за .срб домен, у периоду од 45 дана од дана првог покушаја успостављања
контакта од стране РНИДС, или ако регистрант, напуштајући своје пребивалиште тј.
седиште у Србији, не наведе за административни контакт лице које има пребивалиште
тј. седиште у Србији;
• регистрант поднесе захтев за престанак .срб домена на обрасцу РНИДС-а и оверену
изјаву о сагласности за престанак, тренутком пријема изјаве и документ којим се
утврђује његов идентитет;
• регистрант не продужи регистрацију .срб домена до истека накнадног рока из члана
13. став (7);
• РНИДС изврши пренос регистрације .срб домена сагласно члану 15. у тренутку
преноса права;
• тело надлежно за решавање спорова и вези .срб домена својом одлуком наложи
престанак или пренос регистрације .срб домена, даном утврђеним том одлуком;
• надлежни суд својом одлуком наложи, престанак или пренос регистрације .срб
домена, даном утврђеним том одлуком;
• регистрант престане да постоји без правног следбеника.
(2) Регистрант, односно овлашћени регистар, нема право на пуни или делимични
повраћај накнаде трошкова претходне или продужене регистрације .срб домена у
случају престанка регистрације по било ком основу из става (1) овог члана.
Решавање спорова насталих поводом регистрације .срб домена

Члан 18.
(1) РНИДС није надлежан да решава спорове поводом регистрованих .срб домена, већ
упућује стране да спорове решавају пред Комисијом при Привредној комори Србије у
складу са Правилником о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs
домена, који се сходно примењује.
(2) Подношењем захтева за регистрацију .срб домена у оквиру срб IDN ccTLD
регистра, односно прихватањем ових Општих услова, регистрант даје своју изричиту
сагласност за учешће у поступку пред Комисијом, уколико трећа страна поднесе захтев
за решавање спора против њега у складу са Правилником наведеним у ставу 1. овог
члана. Регистрант такође, изјављује да ће прихватити одлуку арбитражног већа.
Језик, надлежност и меродавно право
Члан 19.
(1) Ови Општи услови сачињени су на српском језику. Уколико је текст Општих
услова доступан на неком другом језику, меродавна ће бити верзија на српском језику.
(2) РНИДС, регистрант и овлашћени регистар настојаће да евентуалне спорове
поводом поступка регистрације реше преговорима и мирним путем. Уколико то не
буде било могуће, биће надлежан суд у Београду, а меродавно право ће бити право које
важи у Републици Србији.
Измене и допуне Општих услова
Члан 20.
(1) РНИДС задржава право да врши измене и допуне ових Општих услова, при чему је
дужан да о тим изменама на погодан начин обавести регистранте и овлашћене
регистре, најмање 15 дана пре дана ступања ових измена на снагу.
Ступање на снагу и почетак примене Општих услова
Члан 21.
Ови Општи услови ступају на снагу даном усвајања од стране Конференције
суоснивача РНИДС-а, а примењиваће се од почетка регистрације .срб домена у оквиру
срб IDN ccTLD регистра.
У Београду,
24. децембар. 2011.
председник Конференције суоснивача
__________________________
Војислав Родић

