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На основу члана 49. Статута Фондације „Регистар националног Интернет 

домена Србије“, те сагласно одредбама Општих услова о регистрацији назива 

националних интернет домена, Управни одбор Фондације „Регистар 

националног Интернет домена Србије“, на седници од 28. јануара 2013. године, 

донео је: 

 

 

Правилник о начину формирања назива националних 

интернет домена 
 

Предмет 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се начин формирања назива националних интернет 

домена у доменским просторима који представљају територију Републике 

Србије на Интернету.  

 

Под називима националних интернет домена, у смислу овог Правилника 

сматрају се .rs и .срб <xn--90a3ac> називи националних интернет домена, чија се 

регистрација обавља у оквиру rsTLD и срб IDN ccTLD регистара. 

 

Дефиниције појмова из овог Правилника 

 

Члан 2. 
 

.rs назив националног интернет домена је текстуална ознака која идентификује 

скуп уређаја или Интернет сервиса, повезујући их у јединствену 

административно-техничку целину. Назив националног интернет домена 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 може да садржи цифре (0-9), слова енглеског 

алфабета (а-z) и цртицу (-). Дужина сегмента не сме бити краћа од два (2), нити 

дужа од шездесеттри (63) знака. Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку 

или крају. Сегмент не сме да садржи две узастопне цртице на трећој и четвртој 

позицији.  

 

.срб назив националног интернет домена је текстуална ознака која 

идентификује скуп уређаја или Интернет сервиса, повезујући их у јединствену 

административно-техничку целину. Назив националног интернет домена  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 интернационализованог назива 

интернет домена  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 интернационализовани  називи  домена морају да прођу процес који 

се назива ACE компатибилна конверзија (ASCII-Compatible Encoding), а који је 
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описан у RFC 3490. Сегмент  ћириличког назива националног интернет домена 

може да садржи највише 63 АSCII знака после АCЕ компатибилне конверзије. 

 

rsTLD (rs Top-Level Domain) је домен највишег нивоа у оквиру DNS система, 

намењен за регистрацију .rs назива националних интернет домена, за територију 

Републике Србије. 

 

rsTLD регистар је централна база података о .rs називима националних 

интернет домена регистрованим у оквиру rsTLD, којом управља РНИДС.  

 

WHOIS база rsTLD регистра је јавно доступна база података о корисницима .rs 

назива националних интернет домена у оквиру rsTLD регистра.  

 

срб IDN ccTLD  (rs Top-Level Domain) је домен највишег нивоа у оквиру DNS 

система, намењен за регистрацију .срб назива националних интернет домена, за 

територију Републике Србије.  

 

срб IDN ccTLD  регистар је централна база података о .срб називима 

националних интернет домена регистрованим у оквиру срб IDN ccTLD, којом 

управља РНИДС.  

 

WHOIS база срб IDN ccTLD регистра је јавно доступна база података о 

корисницима .срб назива националних интернет домена регистрованих у оквиру 

.срб  IDN ccTLD  регистра.  

 

Организација адресних простора у оквиру rsTLD и срб IDN ccTLD 

регистара 

 

Члан 3. 

 

Регистрација .rs назива националних интернет домена у оквиру rsTLD регистра 

обавља се у оквиру следећих адресних простора:  

1. .rs – намењен свим заинтересованим субјектима;  

2. .co.rs – намењен привредним субјектима;  

3. .org.rs – намењен осталим субјектима са статусом правних лица, која нису 

регистрована за обављање привредне делатности;  

4. .edu.rs – намењен установама и организацијама регистрованим за 

обављање образовне делатности;  

5. .in.rs – намењен физичким лицима;  

6. .ac.rs (делегиран) – намењен академској и научно-истраживачкој мрежи 

Србије;  

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

 

Регистрација .срб  назива националних интернет домена у оквиру срб  IDN 

ccTLD  регистра обавља се у оквиру следећих адресних простора:  

1. .срб – намењен свим заинтересованим субјектима;  

2. .пр.срб – намењен привредним субјектима;  

3. .орг.срб – намењен осталим субјектима са статусом правних лица, која 

нису регистрована за обављање привредне делатности;  
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4. .обр.срб – намењен установама и организацијама регистрованим за 

обављање образовне делатности;  

5. .од.срб – намењен физичким лицима; 

6. .ак.срб (делегиран) – намењен академској и научно-истраживачкој мрежи 

Србије;  

7. .упр.срб (делегиран) – намењен државним органима Републике Србије.  

 

Завршне одредбе 

 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу и примењују се даном доношења од стране 

Управног одбора РНИДС-а. 

 

РНИДС ће објавити  овај Правилник на својој интернет презентацији. 

 

У Београду, 28. јануар 2013. године 

 

 

Председник УО 

 

_____________ 

                                                                                            Драгомир Васиљевић 


