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Списак домена резервисаних за потребе 
државних органа и организација

Назив домена 

034.rs. 

034.срб. 

112.срб. 

3oom.rs. 

3оом.срб. 

abs.rs. 

accreditation.rs. 

ada.rs. 

adaciganlija.rs. 

adazeneva.rs. 

akreditacija.rs. 

akreditacionotelo.rs. 

aleksandrovac.rs. 

aleksinac.rs. 

alibunar.rs. 

apatin.rs. 

apkosovoimetohija.rs. 

apr.rs. 

apvojvodina.rs. 

ar.rs. 

arandjelovac.rs. 

arhivyu.rs. 

arilje.rs. 

atelje212.rs. 

ats.rs. 

automotiveserbia.rs. 

autoservis.rs. 

avala.rs. 

babusnica.rs. 

bac.rs. 

backa-palanka.rs. 

backa-topola.rs. 

Назив домена 

backapalanka.rs. 

backatopola.rs. 

backi-petrovac.rs. 

backipetrovac.rs. 

bajina-basta.rs. 

bajinabasta.rs. 

banjica.rs. 

barajevo.rs. 

batocina.rs. 

bdp.rs. 

becej.rs. 

bela-crkva.rs. 

bela-palanka.rs. 

belacrkva.rs. 

belapalanka.rs. 

belef.rs. 

belefcentar.rs. 

belestrane.rs. 

bemus.rs. 

beocin.rs. 

beograd.rs. 

beogradput.rs. 

beogradskatvrdjava.rs. 

beogradskikarnevalbrodova.rs. 

beovoz.rs. 

besplatne-akcije.rs. 

besplatneakcije.rs. 

bezbednostnaradu.rs. 

bg.rs. 

bgb.rs. 

bgvodic.rs. 

bia.rs. 
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Назив домена 

birackispisak.rs. 

bitef.rs. 

blace.rs. 

bo.rs. 

bogatic.rs. 

bojnik.rs. 

boljevac.rs. 

bor.rs. 

bosilegrad.rs. 

boskobuha.rs. 

brus.rs. 

bujanovac.rs. 

businessinserbia.rs. 

bvk.rs. 

ca.rs. 

cacak.rs. 

cajetina.rs. 

carina.rs. 

cicevac.rs. 

city-smederevo.rs. 

citysmederevo.rs. 

coka.rs. 

constantinethegreat.rs. 

coppersmithalley.rs. 

crna-trava.rs. 

crnatrava.rs. 

crvenikrst.rs. 

cukarica.rs. 

cultura.rs. 

culture.rs. 

cuprija.rs. 

customs.rs. 

decani.rs. 

despotovac.rs. 

dimitrovgrad.rs. 

dja.rs. 

djakovica.rs. 

dkcb.rs. 

dmdm.rs. 

Назив домена 

doljevac.rs. 

dorcol.rs. 

dragas.rs. 

drzavnauprava.rs. 

drzavnistrucniispit.rs. 

e-customs.rs. 

e-gov.rs. 

e-serbia.rs. 

e-srbija.rs. 

e-uprava.rs. 

e-vlada.rs. 

e-vojvodina.rs. 

egov.rs. 

eio.rs. 

ekomunikacije.rs. 

energetika.rs. 

enter-europe.rs. 

entereurope.rs. 

eserbia.rs. 

esrbija.rs. 

eu-info.rs. 

eu-integracija.rs. 

eu-integracije.rs. 

eu-portal.rs. 

eu.rs. 

euinfo.rs. 

euintegracija.rs. 

euintegracije.rs. 

euportal.rs. 

euprava.rs. 

europeana.rs. 

evlada.rs. 

evropa.rs. 

evropska-integracija.rs. 

evropskaintegracija.rs. 

evropske-integracije.rs. 

evropskeintegracije.rs. 

export.rs. 

exportserbia.rs. 
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Назив домена 

fdi.rs. 

fest.rs. 

gadzin-han.rs. 

gadzinhan.rs. 

gardos.rs. 

gis.rs. 

gl.rs. 

glogovac.rs. 

gnjilane.rs. 

golubac.rs. 

gora.rs. 

gornji-milanovac.rs. 

gornjimilanovac.rs. 

government.rs. 

grad-beograd.rs. 

grad-cacak.rs. 

grad-jagodina.rs. 

grad-kragujevac.rs. 

grad-kraljevo.rs. 

grad-krusevac.rs. 

grad-leskovac.rs. 

grad-loznica.rs. 

grad-nis.rs. 

grad-novi-pazar.rs. 

grad-novi-sad.rs. 

grad-novipazar.rs. 

grad-novisad.rs. 

grad-pancevo.rs. 

grad-pozarevac.rs. 

grad-pristina.rs. 

grad-sabac.rs. 

grad-smederevo.rs. 

grad-sombor.rs. 

grad-sremska-mitrovica.rs. 

grad-sremskamitrovica.rs. 

grad-subotica.rs. 

grad-uzice.rs. 

grad-valjevo.rs. 

grad-vranje.rs. 

Назив домена 

grad-zajecar.rs. 

grad-zrenjanin.rs. 

grad.rs. 

gradbeograd.rs. 

gradcacak.rs. 

gradjagodina.rs. 

gradkragujevac.rs. 

gradkraljevo.rs. 

gradkrusevac.rs. 

gradleskovac.rs. 

gradloznica.rs. 

gradnis.rs. 

gradnovipazar.rs. 

gradnovisad.rs. 

gradpancevo.rs. 

gradpozarevac.rs. 

gradpristina.rs. 

gradsabac.rs. 

gradskacistoca.rs. 

gradsmederevo.rs. 

gradsombor.rs. 

gradsremskamitrovica.rs. 

gradsubotica.rs. 

graduzice.rs. 

gradvaljevo.rs. 

gradvranje.rs. 

gradzajecar.rs. 

gradzrenjanin.rs. 

grocka.rs. 

gspbeograd.rs. 

ictforum.rs. 

ictserbia.rs. 

idkomitet.rs. 

indjija.rs. 

info-evropa.rs. 

infoevropa.rs. 

infostan.rs. 

internet.rs. 

invest.rs. 
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Назив домена 

investicije.rs. 

investinserbia.rs. 

irig.rs. 

istok.rs. 

istorijskiarhivbeograda.rs. 

itagency.rs. 

ivanjica.rs. 

izvoz.rs. 

ja.rs. 

jagodina.rs. 

javne-nabavke.rs. 

javnenabavke.rs. 

jdp.rs. 

jt.rs. 

jugokoncert.rs. 

juzna-srbija.rs. 

juznasrbija.rs. 

kacanik.rs. 

kalemegdan.rs. 

kancelarijagracanica.rs. 

kancelarijakm.rs. 

kancelarijakosovskamitrovica.rs. 

kancelarijastrpce.rs. 

kanjiza.rs. 

kc.rs. 

kcb.rs. 

kckim.rs. 

kei.rs. 

kg.rs. 

ki.rs. 

kikinda.rs. 

kim.rs. 

kirs.rs. 

kladovo.rs. 

klina.rs. 

km.rs. 

knic.rs. 

knjazevac.rs. 

koceljeva.rs. 

Назив домена 

komesarijat.rs. 

koordinacionicentarzakim.rs. 

koordinacionicentarzakosovoimetohiju.rs. 

kosjeric.rs. 

kosmet.rs. 

kosovo-i-metohija.rs. 

kosovo-polje.rs. 

kosovo.rs. 

kosovoimetohija.rs. 

kosovopolje.rs. 

kosovska-kamenica.rs. 

kosovska-mitrovica.rs. 

kosovskakamenica.rs. 

kosovskamitrovica.rs. 

kosutnjak.rs. 

kovacica.rs. 

kovin.rs. 

kragujevac.rs. 

kraljevo.rs. 

kratkimetar.rs. 

krupanj.rs. 

krusevac.rs. 

ks.rs. 

kucevo.rs. 

kula.rs. 

kultura.rs. 

kursumlija.rs. 

kv.rs. 

kzp.rs. 

lajkovac.rs. 

lapovo.rs. 

lazarevac.rs. 

le.rs. 

lebane.rs. 

leposavic.rs. 

leskovac.rs. 

lipljan.rs. 

ljig.rs. 

ljubovija.rs. 
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Назив домена 

localselfgovernment.rs. 

lokalnasamouprava.rs. 

loznica.rs. 

lucani.rs. 

madein.rs. 

madeinserbia.rs. 

majdanpek.rs. 

mali-idjos.rs. 

mali-zvornik.rs. 

maliidjos.rs. 

malizvornik.rs. 

malo-crnice.rs. 

malocrnice.rs. 

maticneknjige.rs. 

mduls.rs. 

mediana.rs. 

medvedja.rs. 

merosina.rs. 

meteo.rs. 

metohija.rs. 

mfa.rs. 

mil.rs. 

military.rs. 

ministarstvo-kulture.rs. 

ministarstvokulture.rs. 

ministarstvozakim.rs. 

ministarstvozakosovoimetohiju.rs. 

minkim.rs. 

mionica.rs. 

mladenovac.rs. 

mobilnatelefonijasrbije.rs. 

mojhaloton.rs. 

mondo.rs. 

mondozoom.rs. 

msp.rs. 

mtel.rs. 

mts.rs. 

mts064.rs. 

mtsmondo.rs. 

Назив домена 

municipal.rs. 

mup.rs. 

nabavke.rs. 

nacionalnemanjine.rs. 

nadlanu.rs. 

narodna-biblioteka.rs. 

narodna-skupstina.rs. 

narodnabiblioteka.rs. 

narodnaskupstina.rs. 

national-assembly.rs. 

nationalassembly.rs. 

nb.rs. 

negotin.rs. 

net.rs. 

ni.rs. 

nikolatesla.rs. 

nis.rs. 

niskabanja.rs. 

niskivesnik.rs. 

nls.rs. 

nova-crnja.rs. 

nova-varos.rs. 

novacrnja.rs. 

novavaros.rs. 

novi-becej.rs. 

novi-knezevac.rs. 

novi-pazar.rs. 

novi-sad.rs. 

novibecej.rs. 

novibeograd.rs. 

noviknezevac.rs. 

novipazar.rs. 

novisad.rs. 

novo-brdo.rs. 

novobrdo.rs. 

np.rs. 

ns.rs. 

obilic.rs. 

obrenovac.rs. 
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Назив домена 

odzaci.rs. 

okrug.rs. 

ombudsman.rs. 

omladina.rs. 

opovo.rs. 

opstina-ada.rs. 

opstina-aleksandrovac.rs. 

opstina-aleksinac.rs. 

opstina-alibunar.rs. 

opstina-apatin.rs. 

opstina-arandjelovac.rs. 

opstina-arilje.rs. 

opstina-babusnica.rs. 

opstina-bac.rs. 

opstina-backa-palanka.rs. 

opstina-backa-topola.rs. 

opstina-backapalanka.rs. 

opstina-backatopola.rs. 

opstina-backi-petrovac.rs. 

opstina-backipetrovac.rs. 

opstina-bajina-basta.rs. 

opstina-bajinabasta.rs. 

opstina-barajevo.rs. 

opstina-batocina.rs. 

opstina-becej.rs. 

opstina-bela-crkva.rs. 

opstina-bela-palanka.rs. 

opstina-belacrkva.rs. 

opstina-belapalanka.rs. 

opstina-beocin.rs. 

opstina-blace.rs. 

opstina-bogatic.rs. 

opstina-bojnik.rs. 

opstina-boljevac.rs. 

opstina-bor.rs. 

opstina-bosilegrad.rs. 

opstina-brus.rs. 

opstina-bujanovac.rs. 

opstina-cacak.rs. 

Назив домена 

opstina-cajetina.rs. 

opstina-cicevac.rs. 

opstina-coka.rs. 

opstina-crna-trava.rs. 

opstina-crnatrava.rs. 

opstina-crvenikrst.rs. 

opstina-cukarica.rs. 

opstina-cuprija.rs. 

opstina-decani.rs. 

opstina-despotovac.rs. 

opstina-dimitrovgrad.rs. 

opstina-djakovica.rs. 

opstina-doljevac.rs. 

opstina-dragas.rs. 

opstina-gadzin-han.rs. 

opstina-gadzinhan.rs. 

opstina-glogovac.rs. 

opstina-gnjilane.rs. 

opstina-golubac.rs. 

opstina-gora.rs. 

opstina-gornji-milanovac.rs. 

opstina-gornjimilanovac.rs. 

opstina-grocka.rs. 

opstina-indjija.rs. 

opstina-irig.rs. 

opstina-istok.rs. 

opstina-ivanjica.rs. 

opstina-jagodina.rs. 

opstina-kacanik.rs. 

opstina-kanjiza.rs. 

opstina-kikinda.rs. 

opstina-kladovo.rs. 

opstina-klina.rs. 

opstina-knic.rs. 

opstina-knjazevac.rs. 

opstina-koceljeva.rs. 

opstina-kosjeric.rs. 

opstina-kosovo-polje.rs. 

opstina-kosovopolje.rs. 
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Назив домена 

opstina-kosovska-kamenica.rs. 

opstina-kosovska-mitrovica.rs. 

opstina-kosovskakamenica.rs. 

opstina-kosovskamitrovica.rs. 

opstina-kovacica.rs. 

opstina-kovin.rs. 

opstina-kragujevac.rs. 

opstina-kraljevo.rs. 

opstina-krupanj.rs. 

opstina-krusevac.rs. 

opstina-kucevo.rs. 

opstina-kula.rs. 

opstina-kursumlija.rs. 

opstina-lajkovac.rs. 

opstina-lapovo.rs. 

opstina-lazarevac.rs. 

opstina-lebane.rs. 

opstina-leposavic.rs. 

opstina-leskovac.rs. 

opstina-lipljan.rs. 

opstina-ljig.rs. 

opstina-ljubovija.rs. 

opstina-loznica.rs. 

opstina-lucani.rs. 

opstina-majdanpek.rs. 

opstina-mali-idjos.rs. 

opstina-mali-zvornik.rs. 

opstina-maliidjos.rs. 

opstina-malizvornik.rs. 

opstina-malo-crnice.rs. 

opstina-malocrnice.rs. 

opstina-mediana.rs. 

opstina-medvedja.rs. 

opstina-merosina.rs. 

opstina-mionica.rs. 

opstina-mladenovac.rs. 

opstina-negotin.rs. 

opstina-niskabanja.rs. 

opstina-nova-crnja.rs. 

Назив домена 

opstina-nova-varos.rs. 

opstina-novacrnja.rs. 

opstina-novavaros.rs. 

opstina-novi-becej.rs. 

opstina-novi-knezevac.rs. 

opstina-novibecej.rs. 

opstina-novibeograd.rs. 

opstina-noviknezevac.rs. 

opstina-novipazar.rs. 

opstina-novo-brdo.rs. 

opstina-novobrdo.rs. 

opstina-obilic.rs. 

opstina-obrenovac.rs. 

opstina-odzaci.rs. 

opstina-opovo.rs. 

opstina-orahovac.rs. 

opstina-osecina.rs. 

opstina-palilula.rs. 

opstina-palilulanis.rs. 

opstina-pancevo.rs. 

opstina-pantelej.rs. 

opstina-paracin.rs. 

opstina-pec.rs. 

opstina-pecinci.rs. 

opstina-petrovac-na-mlavi.rs. 

opstina-petrovacnamlavi.rs. 

opstina-petrovaradin.rs. 

opstina-pirot.rs. 

opstina-plandiste.rs. 

opstina-podujevo.rs. 

opstina-pozarevac.rs. 

opstina-pozega.rs. 

opstina-presevo.rs. 

opstina-priboj.rs. 

opstina-prijepolje.rs. 

opstina-pristina.rs. 

opstina-prizren.rs. 

opstina-prokuplje.rs. 

opstina-raca.rs. 
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Назив домена 

opstina-rakovica.rs. 

opstina-raska.rs. 

opstina-razanj.rs. 

opstina-rekovac.rs. 

opstina-ruma.rs. 

opstina-sabac.rs. 

opstina-savskivenac.rs. 

opstina-secanj.rs. 

opstina-senta.rs. 

opstina-sid.rs. 

opstina-sjenica.rs. 

opstina-smederevo.rs. 

opstina-smederevska-palanka.rs. 

opstina-smederevskapalanka.rs. 

opstina-sokobanja.rs. 

opstina-sombor.rs. 

opstina-sopot.rs. 

opstina-srbica.rs. 

opstina-srbobran.rs. 

opstina-sremskamitrovica.rs. 

opstina-sremski-karlovci.rs. 

opstina-sremskikarlovci.rs. 

opstina-stara-pazova.rs. 

opstina-starapazova.rs. 

opstina-starigrad.rs. 

opstina-stimlje.rs. 

opstina-strpce.rs. 

opstina-subotica.rs. 

opstina-surcin.rs. 

opstina-surdulica.rs. 

opstina-suva-reka.rs. 

opstina-suvareka.rs. 

opstina-svilajnac.rs. 

opstina-svrljig.rs. 

opstina-temerin.rs. 

opstina-titel.rs. 

opstina-topola.rs. 

opstina-trgoviste.rs. 

opstina-trstenik.rs. 

Назив домена 

opstina-tutin.rs. 

opstina-ub.rs. 

opstina-urosevac.rs. 

opstina-uzice.rs. 

opstina-valjevo.rs. 

opstina-varvarin.rs. 

opstina-velika-plana.rs. 

opstina-velikaplana.rs. 

opstina-veliko-gradiste.rs. 

opstina-velikogradiste.rs. 

opstina-vitina.rs. 

opstina-vladicin-han.rs. 

opstina-vladicinhan.rs. 

opstina-vladimirci.rs. 

opstina-vlasotince.rs. 

opstina-vozdovac.rs. 

opstina-vracar.rs. 

opstina-vranje.rs. 

opstina-vrbas.rs. 

opstina-vrnjacka-banja.rs. 

opstina-vrnjackabanja.rs. 

opstina-vrsac.rs. 

opstina-vucitrn.rs. 

opstina-zabalj.rs. 

opstina-zabari.rs. 

opstina-zagubica.rs. 

opstina-zajecar.rs. 

opstina-zemun.rs. 

opstina-zitiste.rs. 

opstina-zitoradja.rs. 

opstina-zrenjanin.rs. 

opstina-zubin-potok.rs. 

opstina-zubinpotok.rs. 

opstina-zvecan.rs. 

opstina-zvezdara.rs. 

opstina.rs. 

opstinaada.rs. 

opstinaaleksandrovac.rs. 

opstinaaleksinac.rs. 
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Назив домена 

opstinaalibunar.rs. 

opstinaapatin.rs. 

opstinaarandjelovac.rs. 

opstinaarilje.rs. 

opstinababusnica.rs. 

opstinabac.rs. 

opstinabackapalanka.rs. 

opstinabackatopola.rs. 

opstinabackipetrovac.rs. 

opstinabajinabasta.rs. 

opstinabarajevo.rs. 

opstinabatocina.rs. 

opstinabecej.rs. 

opstinabelacrkva.rs. 

opstinabelapalanka.rs. 

opstinabeocin.rs. 

opstinablace.rs. 

opstinabogatic.rs. 

opstinabojnik.rs. 

opstinaboljevac.rs. 

opstinabor.rs. 

opstinabosilegrad.rs. 

opstinabrus.rs. 

opstinabujanovac.rs. 

opstinacacak.rs. 

opstinacajetina.rs. 

opstinacicevac.rs. 

opstinacoka.rs. 

opstinacrnatrava.rs. 

opstinacrvenikrst.rs. 

opstinacukarica.rs. 

opstinacuprija.rs. 

opstinadecani.rs. 

opstinadespotovac.rs. 

opstinadimitrovgrad.rs. 

opstinadjakovica.rs. 

opstinadoljevac.rs. 

opstinadragas.rs. 

opstinagadzin-han.rs. 

Назив домена 

opstinagadzinhan.rs. 

opstinaglogovac.rs. 

opstinagnjilane.rs. 

opstinagolubac.rs. 

opstinagora.rs. 

opstinagornjimilanovac.rs. 

opstinagrocka.rs. 

opstinaindjija.rs. 

opstinairig.rs. 

opstinaistok.rs. 

opstinaivanjica.rs. 

opstinajagodina.rs. 

opstinakacanik.rs. 

opstinakanjiza.rs. 

opstinakikinda.rs. 

opstinakladovo.rs. 

opstinaklina.rs. 

opstinaknic.rs. 

opstinaknjazevac.rs. 

opstinakoceljeva.rs. 

opstinakosjeric.rs. 

opstinakosovopolje.rs. 

opstinakosovskakamenica.rs. 

opstinakosovskamitrovica.rs. 

opstinakovacica.rs. 

opstinakovin.rs. 

opstinakragujevac.rs. 

opstinakraljevo.rs. 

opstinakrupanj.rs. 

opstinakrusevac.rs. 

opstinakucevo.rs. 

opstinakula.rs. 

opstinakursumlija.rs. 

opstinalajkovac.rs. 

opstinalapovo.rs. 

opstinalazarevac.rs. 

opstinalebane.rs. 

opstinaleposavic.rs. 

opstinaleskovac.rs. 
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Назив домена 

opstinalipljan.rs. 

opstinaljig.rs. 

opstinaljubovija.rs. 

opstinaloznica.rs. 

opstinalucani.rs. 

opstinamajdanpek.rs. 

opstinamaliidjos.rs. 

opstinamalizvornik.rs. 

opstinamalocrnice.rs. 

opstinamediana.rs. 

opstinamedvedja.rs. 

opstinamerosina.rs. 

opstinamionica.rs. 

opstinamladenovac.rs. 

opstinanegotin.rs. 

opstinaniskabanja.rs. 

opstinanovacrnja.rs. 

opstinanovavaros.rs. 

opstinanovibecej.rs. 

opstinanovibeograd.rs. 

opstinanoviknezevac.rs. 

opstinanovipazar.rs. 

opstinanovo-brdo.rs. 

opstinanovobrdo.rs. 

opstinaobilic.rs. 

opstinaobrenovac.rs. 

opstinaodzaci.rs. 

opstinaopovo.rs. 

opstinaorahovac.rs. 

opstinaosecina.rs. 

opstinapalilula.rs. 

opstinapalilulanis.rs. 

opstinapancevo.rs. 

opstinapantelej.rs. 

opstinaparacin.rs. 

opstinapec.rs. 

opstinapecinci.rs. 

opstinapetrovacnamlavi.rs. 

opstinapetrovaradin.rs. 

Назив домена 

opstinapirot.rs. 

opstinaplandiste.rs. 

opstinapodujevo.rs. 

opstinapozarevac.rs. 

opstinapozega.rs. 

opstinapresevo.rs. 

opstinapriboj.rs. 

opstinaprijepolje.rs. 

opstinapristina.rs. 

opstinaprizren.rs. 

opstinaprokuplje.rs. 

opstinaraca.rs. 

opstinarakovica.rs. 

opstinaraska.rs. 

opstinarazanj.rs. 

opstinarekovac.rs. 

opstinaruma.rs. 

opstinasabac.rs. 

opstinasavskivenac.rs. 

opstinasecanj.rs. 

opstinasenta.rs. 

opstinasid.rs. 

opstinasjenica.rs. 

opstinasmederevo.rs. 

opstinasmederevskapalanka.rs. 

opstinasokobanja.rs. 

opstinasombor.rs. 

opstinasopot.rs. 

opstinasrbica.rs. 

opstinasrbobran.rs. 

opstinasremskamitrovica.rs. 

opstinasremskikarlovci.rs. 

opstinastarapazova.rs. 

opstinastarigrad.rs. 

opstinastimlje.rs. 

opstinastrpce.rs. 

opstinasubotica.rs. 

opstinasurcin.rs. 

opstinasurdulica.rs. 
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Назив домена 

opstinasuva-reka.rs. 

opstinasuvareka.rs. 

opstinasvilajnac.rs. 

opstinasvrljig.rs. 

opstinatemerin.rs. 

opstinatitel.rs. 

opstinatopola.rs. 

opstinatrgoviste.rs. 

opstinatrstenik.rs. 

opstinatutin.rs. 

opstinaub.rs. 

opstinaurosevac.rs. 

opstinauzice.rs. 

opstinavaljevo.rs. 

opstinavarvarin.rs. 

opstinavelikaplana.rs. 

opstinaveliko-gradiste.rs. 

opstinavelikogradiste.rs. 

opstinavitina.rs. 

opstinavladicinhan.rs. 

opstinavladimirci.rs. 

opstinavlasotince.rs. 

opstinavozdovac.rs. 

opstinavracar.rs. 

opstinavranje.rs. 

opstinavrbas.rs. 

opstinavrnjackabanja.rs. 

opstinavrsac.rs. 

opstinavucitrn.rs. 

opstinazabalj.rs. 

opstinazabari.rs. 

opstinazagubica.rs. 

opstinazajecar.rs. 

opstinazemun.rs. 

opstinazitiste.rs. 

opstinazitoradja.rs. 

opstinazrenjanin.rs. 

opstinazubinpotok.rs. 

opstinazvecan.rs. 

Назив домена 

opstinazvezdara.rs. 

orahovac.rs. 

organicserbia.rs. 

osecina.rs. 

osobesainvaliditetom.rs. 

outsourcingserbia.rs. 

pa.rs. 

palilula.rs. 

palilulanis.rs. 

pancevo.rs. 

pantelej.rs. 

paracin.rs. 

parkingservis.rs. 

parlament-republike-srbije.rs. 

parlament-srbije.rs. 

parlament.rs. 

parlamentrepublikesrbije.rs. 

parlamentsrbije.rs. 

parliament.rs. 

pb.rs. 

pe.rs. 

pec.rs. 

pecinci.rs. 

petrovac-na-mlavi.rs. 

petrovacnamlavi.rs. 

petrovaradin.rs. 

pi.rs. 

pirot.rs. 

pk.rs. 

plandiste.rs. 

po.rs. 

podujevo.rs. 

politickestranke.rs. 

portal-eu.rs. 

portal-evropa.rs. 

portaleu.rs. 

portalevropa.rs. 

pozarevac.rs. 

pozega.rs. 
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Назив домена 

pozoristeterazije.rs. 

pp.rs. 

pr.rs. 

pravosudje.rs. 

predsednik-republike-srbije.rs. 

predsednik-republike.rs. 

predsednik-srbije.rs. 

predsednik.rs. 

predsednikrepublike.rs. 

predsednikrepublikesrbije.rs. 

predsedniksrbije.rs. 

presevo.rs. 

president-serbia.rs. 

president.rs. 

presidentserbia.rs. 

priboj.rs. 

prijepolje.rs. 

pristina.rs. 

priv.rs. 

privatizacija.rs. 

prizren.rs. 

prokuplje.rs. 

prosveta.rs. 

pz.rs. 

raca.rs. 

rakovica.rs. 

raska.rs. 

ratel.rs. 

razanj.rs. 

rbkolubara.rs. 

registar.rs. 

registri.rs. 

rekovac.rs. 

republika.rs. 

republike.rs. 

rodnaravnopravnost.rs. 

ruma.rs. 

rzii.rs. 

sa.rs. 

Назив домена 

sabac.rs. 

savskivenac.rs. 

sbra.rs. 

sd.rs. 

secanj.rs. 

seio.rs. 

senta.rs. 

serbia.rs. 

serbiabusiness.rs. 

serbiaexport.rs. 

serbiainvest.rs. 

serbian-government.rs. 

serbianbrands.rs. 

serbiancustoms.rs. 

serbianews.rs. 

serbianfassion.rs. 

serbianfood.rs. 

serbianfruit.rs. 

serbiangoods.rs. 

serbiangovernment.rs. 

serbianmetal.rs. 

serbianplastic.rs. 

serbiantextiles.rs. 

services.rs. 

sid.rs. 

siepa.rs. 

sjenica.rs. 

skadarlija.rs. 

skole.rs. 

skupstina-republike-srbije.rs. 

skupstina-srbije.rs. 

skupstina.rs. 

skupstinarepublikesrbije.rs. 

skupstinasrbije.rs. 

sm.rs. 

smederevo.rs. 

smederevska-palanka.rs. 

smederevskapalanka.rs. 

so.rs. 
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Назив домена 

socijalnazastita.rs. 

sokobanja.rs. 

sombor.rs. 

sopot.rs. 

sport.rs. 

sprski-ustav.rs. 

srbica.rs. 

srbija-predsednik.rs. 

srbija-predsednikrepublike.rs. 

srbija-u-eu.rs. 

srbija-zastitnik.rs. 

srbija-zastitnikgradjana.rs. 

srbija.rs. 

srbijaueu.rs. 

srbije.rs. 

srbobran.rs. 

sremska-mitrovica.rs. 

sremskamitrovica.rs. 

sremski-karlovci.rs. 

sremskikarlovci.rs. 

srpska-skupstina.rs. 

srpskaskupstina.rs. 

srpski-parlament.rs. 

srpskiparlament.rs. 

srpskiustav.rs. 

stara-pazova.rs. 

starapazova.rs. 

starigrad.rs. 

stat.rs. 

statistic.rs. 

statistika.rs. 

statserb.rs. 

stimlje.rs. 

strpce.rs. 

studiob.rs. 

su.rs. 

subotica.rs. 

sud.rs. 

sudovi.rs. 

Назив домена 

sumadija.rs. 

surcin.rs. 

surdulica.rs. 

suva-reka.rs. 

suvareka.rs. 

svilajnac.rs. 

svrljig.rs. 

tasmajdan.rs. 

telekom.rs. 

telekomsrbija.rs. 

telekomunikacije.rs. 

temerin.rs. 

tinkersalley.rs. 

titel.rs. 

tob.rs. 

topcider.rs. 

topola.rs. 

treasury.rs. 

trezor.rs. 

trgoviste.rs. 

trstenik.rs. 

tutin.rs. 

ub.rs. 

udruzenja.rs. 

ue.rs. 

ujn.rs. 

uprava.rs. 

upravacarina.rs. 

ur.rs. 

urosevac.rs. 

usluga.rs. 

ustav.rs. 

ustavni-sud.rs. 

ustavni.rs. 

ustavnisud.rs. 

uzice.rs. 

va.rs. 

valjevo.rs. 

varvarin.rs. 
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Назив домена 

vbs.rs. 

velika-plana.rs. 

velikaplana.rs. 

veliko-gradiste.rs. 

velikogradiste.rs. 

vitina.rs. 

vlada-srbije.rs. 

vlada.rs. 

vladasrbije.rs. 

vladicin-han.rs. 

vladicinhan.rs. 

vladimirci.rs. 

vlasotince.rs. 

voa.rs. 

vojska.rs. 

vojskasrbije.rs. 

vojvodina.rs. 

vozdovac.rs. 

vr.rs. 

vracar.rs. 

vranje.rs. 

vrbas.rs. 

vrnjacka-banja.rs. 

vrnjackabanja.rs. 

vrsac.rs. 

vs.rs. 

vucitrn.rs. 

webstrane.rs. 

za.rs. 

zabalj.rs. 

zabari.rs. 

zagubica.rs. 

zajecar.rs. 

zastitnik-gradjana-republike-srbije.rs. 

zastitnik-gradjana-srbije.rs. 

zastitnik-gradjana.rs. 

zastitnik.rs. 

zastitnikgradjana.rs. 

zastitnikgradjanarepublikesrbije.rs. 

Назив домена 

zatvori.rs. 

zemun.rs. 

zis.rs. 

zitiste.rs. 

zitoradja.rs. 

zoovrtjagodina.rs. 

zr.rs. 

zrenjanin.rs. 

zubin-potok.rs. 

zubinpotok.rs. 

zutestrane.rs. 

zvecan.rs. 

zvezdara.rs. 

zvezdarateatar.rs. 

абс.срб. 

авала.срб. 

ада.срб. 

адаженева.срб. 

адациганлија.срб. 

администрација.срб. 

акредитација.срб. 

акредитационотело.срб. 

ал.срб. 

александровац.срб. 

алексинац.срб. 

алибунар.срб. 

амрес.срб. 

апатин.срб. 

апвојводина.срб. 

апкосовоиметохија.срб. 

апр.срб. 

ар.срб. 

аранђеловац.срб. 

ариље.срб. 

архивју.срб. 

архивјугославије.срб. 

атеље212.срб. 

атс.срб. 

аутономна-покрајина-војводина.срб. 
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Назив домена 

аутономна-покрајина-косово-и-метохија.срб. 

аутономнапокрајинавојводина.срб. 

аутономнапокрајинакосовоиметохија.срб. 

ац.срб. 

бабушница.срб. 

бајина-башта.срб. 

бајинабашта.срб. 

банат.срб. 

бањатопило.срб. 

бањица.срб. 

барајево.срб. 

баточина.срб. 

бач.срб. 

бачка-паланка.срб. 

бачка-топола.срб. 

бачка.срб. 

бачкапаланка.срб. 

бачкатопола.срб. 

бачки-петровац.срб. 

бачкипетровац.срб. 

бвк.срб. 

бг.срб. 

бгб.срб. 

бгводич.срб. 

бдп.срб. 

безбедностнараду.срб. 

бела-паланка.срб. 

бела-црква.срб. 

белапаланка.срб. 

белацрква.срб. 

белестране.срб. 

белеф.срб. 

белефцентар.срб. 

бемус.срб. 

беоводич.срб. 

беовоз.срб. 

београд.срб. 

београдпут.срб. 

београдскаарена.срб. 

Назив домена 

београдскатврђава.срб. 

београдскеелектране.срб. 

београдскикарневалбродова.срб. 

београдскимаратон.срб. 

београдскисајамкњига.срб. 

београдскиџезфестивал.срб. 

беоком.срб. 

беочин.срб. 

бесплатне-акције.срб. 

бесплатнеакције.срб. 

бечеј.срб. 

биа.срб. 

бирачкисписак.срб. 

битеф.срб. 

битефтеатар.срб. 

блаце.срб. 

бо.срб. 

богатић.срб. 

богородица-љевишка.срб. 

богородицаљевишка.срб. 

бојаниневоде.срб. 

бојник.срб. 

бољевац.срб. 

бор.срб. 

борачказаштита.срб. 

босилеград.срб. 

бошкобуха.срб. 

бп.срб. 

бранкомиљковић.срб. 

брендпортал.срб. 

брендсрбија.срб. 

брус.срб. 

бт.срб. 

бћ.срб. 

бу.срб. 

бубањ.срб. 

бујановац.срб. 

бч.срб. 

ва.срб. 
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Назив домена 

ваљево.срб. 

варварин.срб. 

ватрогасци.срб. 

вб.срб. 

вба.срб. 

вбс.срб. 

вебстране.срб. 

велика-плана.срб. 

великаплана.срб. 

велико-градиште.срб. 

великоградиште.срб. 

великоратноострво.срб. 

витина.срб. 

вј.срб. 

вл.срб. 

влада-републике-србије.срб. 

влада-србије.срб. 

влада.срб. 

владааксентијевић.срб. 

владарепубликесрбије.срб. 

владасрбије.срб. 

владимирци.срб. 

владичин-хан.срб. 

владичинхан.срб. 

власотинце.срб. 

воа.срб. 

вождовац.срб. 

војводина.срб. 

војска-републике-србије.срб. 

војска-србије.срб. 

војска.срб. 

војскарепубликесрбије.срб. 

војскасрбије.срб. 

вп.срб. 

вр.срб. 

врање.срб. 

врачар.срб. 

врбас.срб. 

врњачка-бања.срб. 

Назив домена 

врњачкабања.срб. 

вршац.срб. 

вс.срб. 

всј.срб. 

вучитрн.срб. 

вш.срб. 

галеријабеоград.срб. 

гамзиград-ромулијана.срб. 

гамзиград.срб. 

гамзиградромулијана.срб. 

гардош.срб. 

гаџин-хан.срб. 

гаџинхан.срб. 

генсек.срб. 

гис.срб. 

гл.срб. 

глоговац.срб. 

гм.срб. 

гњилане.срб. 

голубац.срб. 

гора-седиште-драгаш.срб. 

гора-седиштедрагаш.срб. 

горњи-милановац.срб. 

горњимилановац.срб. 

град-зрењанин.срб. 

град-крагујевац.срб. 

град-смедерево.срб. 

град.срб. 

градзрењанин.срб. 

градјагодина.срб. 

градови.срб. 

градскачистоћа.срб. 

градскепијаце.срб. 

градскостамбено.срб. 

градсмедерево.срб. 

грађани.срб. 

грађанин.срб. 

граница.срб. 

границе.срб. 
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Назив домена 

граничнаполиција.срб. 

грачаница.срб. 

гроцка.срб. 

гспбеоград.срб. 

данибеограда.срб. 

де.срб. 

деспотовац.срб. 

дечани.срб. 

дигитална-агенда.срб. 

дигитална-србија.срб. 

дигитална-школа.срб. 

дигиталнаагенда.срб. 

дигиталнасрбија.срб. 

дигиталнашкола.срб. 

димитријетуцовић.срб. 

димитровград.срб. 

дирекцијазареституцију.срб. 

дирекцијаполиције.срб. 

дирекцијафест.срб. 

дкм.срб. 

дкцб.срб. 

дмдм.срб. 

доб.срб. 

дољевац.срб. 

домени-владе.срб. 

доменивладе.срб. 

дорћол.срб. 

држава.срб. 

државнауправа.срб. 

државне-институције.срб. 

државнеинституције.срб. 

државнистручнииспит.срб. 

душкорадовић.срб. 

ђа.срб. 

ђаковица.срб. 

ђурђеви-ступови.срб. 

ђурђевиступови.срб. 

е-влада.срб. 

е-војводина.срб. 

Назив домена 

е-србија.срб. 

е-управа.срб. 

евлада.срб. 

евојводина.срб. 

европа.срб. 

европска-интеграција.срб. 

европскаинтеграција.срб. 

европске-интеграције.срб. 

европскеинтеграције.срб. 

еио.срб. 

екомуникације.срб. 

економијасмедерево.срб. 

екоплан.срб. 

експорт.срб. 

енергетика.срб. 

есрбија.срб. 

етв.срб. 

еу-интеграција.срб. 

еу-интеграције.срб. 

еу-инфо.срб. 

еу-портал.срб. 

еу.срб. 

еуинтеграција.срб. 

еуинтеграције.срб. 

еуинфо.срб. 

еупортал.срб. 

еуправа.срб. 

жабаљ.срб. 

жабари.срб. 

жагубица.срб. 

жандармерија.срб. 

жандармеријасрбије.срб. 

животна-средина.срб. 

животнасредина.срб. 

житиште.срб. 

житорађа.срб. 

жутестране.срб. 

за.срб. 

заједничкеслужбе.срб. 



 

Списак домена резервисаних за потребе државних органа и организација 18/25 

Назив домена 

зајечар.срб. 

законодавство.срб. 

затвори.срб. 

заштитник-грађана-републике-србије.срб. 

заштитник-грађана-србије.срб. 

заштитник-грађана.срб. 

заштитник.срб. 

заштитникграђана.срб. 

заштитникграђанарепубликесрбије.срб. 

заштитникграђанасрбије.срб. 

звездара.срб. 

звездаратеатар.срб. 

звечан.срб. 

зеленилобеоград.срб. 

земун.срб. 

зис.срб. 

златнеруке.срб. 

зоовртјагодина.срб. 

зр.срб. 

зрењанин.срб. 

зубин-поток.срб. 

зубинпоток.срб. 

ивањица.срб. 

извоз.срб. 

ин.срб. 

инвест.срб. 

инвестиције.срб. 

инђија.срб. 

инспекцијарада.срб. 

интернет.срб. 

инфо-европа.срб. 

инфоевропа.срб. 

информационо-друштво.срб. 

информационодруштво.срб. 

информисање.срб. 

инфостан.срб. 

инфраструктура.срб. 

ириг.срб. 

исток.срб. 

Назив домена 

историјскиархивбеограда.срб. 

ихс.срб. 

иц.срб. 

ја.срб. 

јавне-набавке.срб. 

јавненабавке.срб. 

јагодина.срб. 

јагодинаград.срб. 

јдп.срб. 

јелашничкаклисура.срб. 

јт.срб. 

јуархив.срб. 

југоконцерт.срб. 

јужна-србија.срб. 

јужнасрбија.срб. 

ка.срб. 

кабинет.срб. 

казанџијскосокаче.срб. 

каменичкивис.срб. 

канцеларијаграчаница.срб. 

канцеларијакм.срб. 

канцеларијакосовскамитровица.срб. 

канцеларијаштрпце.срб. 

кањижа.срб. 

качаник.срб. 

кв.срб. 

кг.срб. 

кгуправа.срб. 

кеи.срб. 

кеп.срб. 

кж.срб. 

кзб.срб. 

кзп.срб. 

ки.срб. 

кикинда.срб. 

ким.срб. 

кирс.срб. 

кк-жандармерија.срб. 

кл.срб. 



 

Списак домена резервисаних за потребе државних органа и организација 19/25 

Назив домена 

кладово.срб. 

клина.срб. 

км.срб. 

кнић.срб. 

књажевац.срб. 

књижевнаколонијасићево.срб. 

ко.срб. 

ковачица.срб. 

ковин.срб. 

комесаријат.срб. 

комисија.срб. 

комуникације.срб. 

конгреснибиробеограда.срб. 

константинвелики.срб. 

координационицентарзаким.срб. 

координационицентарзакосовоиметохију.срб. 

косјерић.срб. 

космет.срб. 

косово-и-метохија.срб. 

косово-метохија.срб. 

косово-поље.срб. 

косово.срб. 

косовоиметохија.срб. 

косовометохија.срб. 

косовопоље.срб. 

косовска-каменица.срб. 

косовска-митровица.срб. 

косовскакаменица.срб. 

косовскамитровица.срб. 

коцељева.срб. 

кошутњак.срб. 

кпа.срб. 

кпс-жандармерија.срб. 

крагујевац.срб. 

краљево.срб. 

краткиметар.срб. 

криминалистичкатехника.срб. 

крупањ.срб. 

крушевац.срб. 

Назив домена 

кула.срб. 

култура.срб. 

културе.срб. 

куршумлија.срб. 

кућалегата.срб. 

кучево.срб. 

кц.срб. 

кцб.срб. 

кцким.срб. 

кш.срб. 

лагерниш.срб. 

лазаревац.срб. 

лајковац.срб. 

лапово.срб. 

латиница.срб. 

лб.срб. 

ле.срб. 

лебане.срб. 

лепосавић.срб. 

лесковац.срб. 

ликовнаколонијасићево.срб. 

липљан.срб. 

ло.срб. 

логорцрвеникрст.срб. 

лозница.срб. 

локална-самоуправа.срб. 

локалнасамоуправа.срб. 

лу.срб. 

лучани.срб. 

љиг.срб. 

љубовија.срб. 

мајданпек.срб. 

мајскапесма.срб. 

мали-зворник.срб. 

мали-иђош.срб. 

мализворник.срб. 

малииђош.срб. 

мало-црниће.срб. 

малоцрниће.срб. 
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Назив домена 

манастир-грачаница.срб. 

манастир-дечани.срб. 

манастир-ђурђеви-ступови.срб. 

манастир-пећка-патријаршија.срб. 

манастир-студеница.срб. 

манастирдечани.срб. 

манастирђурђевиступови.срб. 

манастирпећкапатријаршија.срб. 

манастирстуденица.срб. 

матичне-књиге.срб. 

матичнекњиге.срб. 

мачва.срб. 

мбп.срб. 

мвд.срб. 

мгб.срб. 

мдулс.срб. 

медвеђа.срб. 

медијана.срб. 

међународнасарадња.срб. 

мем.срб. 

мерошина.срб. 

мерр.срб. 

метео.срб. 

метохија.срб. 

мзд.срб. 

ми.срб. 

милутинбојић.срб. 

министарства.срб. 

министарство-културе.срб. 

министарство-правде.срб. 

министарство.срб. 

министарствозаким.срб. 

министарствозакосовоиметохију.срб. 

министарствокултуре.срб. 

министарствоправде.срб. 

минким.срб. 

минкултуре.срб. 

минпољ.срб. 

минрзс.срб. 

Назив домена 

минрсп.срб. 

мионица.срб. 

мирнорешавањераднихспорова.срб. 

мкултуре.срб. 

младеновац.срб. 

мобилнателефонијасрбије.срб. 

мод.срб. 

мојхалотон.срб. 

мондо.срб. 

морава.срб. 

мос.срб. 

мп.срб. 

мпалсг.срб. 

мпн.срб. 

мправде.срб. 

мре.срб. 

мсп.срб. 

мтел.срб. 

мтид.срб. 

мтс.срб. 

мтс064.срб. 

мтсмондо.срб. 

музејаутомобила.срб. 

музејафричкеуметности.срб. 

муп.срб. 

мупаналитика.срб. 

мфин.срб. 

надлану.срб. 

народ.срб. 

народна-библиотека.срб. 

народна-скупштина.срб. 

народнабиблиотека.срб. 

народнаскупштина.срб. 

наука.срб. 

националне-мањине.срб. 

националнемањине.срб. 

нб.срб. 

нв.срб. 

нг.срб. 
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Назив домена 

неготин.срб. 

ни.срб. 

николатесла.срб. 

нимус.срб. 

ниш.срб. 

нишбурек.срб. 

нишкабања.срб. 

нишкајесен.срб. 

нишкатврђава.срб. 

нишкибурек.срб. 

нишкивесник.срб. 

нишкимаратон.срб. 

нишкисајам.срб. 

нктц.срб. 

нлс.срб. 

нова-варош.срб. 

нова-црња.срб. 

новаварош.срб. 

новацрња.срб. 

нови-београд.срб. 

нови-бечеј.срб. 

нови-кнежевац.срб. 

нови-пазар.срб. 

нови-сад.срб. 

новибеоград.срб. 

новибечеј.срб. 

новикнежевац.срб. 

новипазар.срб. 

новисад.срб. 

ново-брдо.срб. 

новобрдо.срб. 

нп.срб. 

нс.срб. 

обилић.срб. 

образовнеустанове.срб. 

обреновац.срб. 

одбрана.срб. 

округ.срб. 

окрузи.срб. 

Назив домена 

октобарскисалон.срб. 

омбудсман.срб. 

омладина.срб. 

опово.срб. 

општина-бујановац.срб. 

општина-зрењанин.срб. 

општина-ивањица.срб. 

општина-медвеђа.срб. 

општина-прешево.срб. 

општина-смедерево.срб. 

општина.срб. 

општинабујановац.срб. 

општиназрењанин.срб. 

општинаивањица.срб. 

општинајагодина.срб. 

општинамедвеђа.срб. 

општинапрешево.срб. 

општинасмедерево.срб. 

општине.срб. 

ораховац.срб. 

осечина.срб. 

особесаинвалидитетом.срб. 

оц.срб. 

оџаци.срб. 

па.срб. 

палата-галерија.срб. 

палатагалерија.срб. 

палилула.срб. 

панчево.срб. 

параћин.срб. 

паркингсервис.срб. 

парламент-републике-србије.срб. 

парламент-србије.срб. 

парламент.срб. 

парламентрепубликесрбије.срб. 

парламентсрбије.срб. 

пб.срб. 

пгз.срб. 

пе.срб. 
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Назив домена 

педагошкимузеј.срб. 

петровац-на-млави.срб. 

петровацнамлави.срб. 

пећ.срб. 

пећинци.срб. 

пећка-патријаршија.срб. 

пећкапатријаршија.срб. 

пж.срб. 

пз.срб. 

пи.срб. 

пирот.срб. 

пк-жандармерија.срб. 

пк.срб. 

пландиште.срб. 

пловнипут.срб. 

пловнипутеви.срб. 

пн.срб. 

по.срб. 

повереник.срб. 

погребнеуслуге.срб. 

подујево.срб. 

пожаревац.срб. 

пожега.срб. 

позориштанцепуж.срб. 

позориштетеразије.срб. 

политичкестранке.срб. 

полиција.срб. 

полицијаданас.срб. 

пољопривреда.срб. 

поморавље.срб. 

популационаполитика.срб. 

портал-европа.срб. 

портал-еу.срб. 

портал.срб. 

порталевропа.срб. 

порталеу.срб. 

посетиниш.срб. 

пп.срб. 

правобранилаштво.срб. 

Назив домена 

правосуђе.срб. 

председник-владе.срб. 

председник-републике-србије.срб. 

председник-републике.срб. 

председник-србије.срб. 

председник.срб. 

председниквладе.срб. 

председникрепублике.срб. 

председникрепубликесрбије.срб. 

председниксрбије.срб. 

прек.срб. 

премијер.срб. 

прешево.срб. 

прибој.срб. 

прив.срб. 

приватизација.срб. 

привреднезаједнице.срб. 

призрен.срб. 

пријепоље.срб. 

приштина.срб. 

прокупље.срб. 

промо.срб. 

просторно-планирање.срб. 

просторнопланирање.срб. 

пт.срб. 

птј.срб. 

ра.срб. 

радниспорови.срб. 

радостевропе.срб. 

ражањ.срб. 

развој.срб. 

раковица.срб. 

рамррс.срб. 

рапус.срб. 

рател.срб. 

рача.срб. 

рашка.срб. 

рбколубара.срб. 

регион-шумадија.срб. 
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Назив домена 

регионални-развој.срб. 

регионалниразвој.срб. 

регионшумадија.срб. 

регистри.срб. 

резерва.срб. 

резерве.срб. 

рековац.срб. 

република-србија.срб. 

република.срб. 

републикасрбија.срб. 

републике.срб. 

републички-органи.срб. 

републичкиоргани.срб. 

риспортал.срб. 

рк-жандармерија.срб. 

робнерезерве.срб. 

роднаравноправност.срб. 

ромулијана.срб. 

ру.срб. 

рударство.срб. 

рума.срб. 

с-портал.срб. 

са.срб. 

савацентар.срб. 

савски-венац.срб. 

савскивенац.срб. 

сај.срб. 

сајам.срб. 

санџак.срб. 

саобраћај.срб. 

саобраћајнаполиција.срб. 

сатит.срб. 

сбпок.срб. 

сбра.срб. 

св.срб. 

светосавскибалнаводи.срб. 

свилајнац.срб. 

сврљиг.срб. 

свс.срб. 

Назив домена 

сд.срб. 

сди.срб. 

сеио.срб. 

сента.срб. 

сечањ.срб. 

сиепа.срб. 

сићевачкаклисура.срб. 

сј.срб. 

сјеница.срб. 

скупштина-републике-србије.срб. 

скупштина-србије.срб. 

скупштина.срб. 

скупштинарепубликесрбије.срб. 

скупштинасрбије.срб. 

славија.срб. 

см.срб. 

смедерево.срб. 

смедеревска-паланка.срб. 

смедеревскапаланка.срб. 

со.срб. 

сојагодина.срб. 

сокобања.срб. 

сомбор.срб. 

сопот.срб. 

сопоћани.срб. 

сорз.срб. 

социјална-политика.срб. 

социјалназаштита.срб. 

социјалнаполитика.срб. 

сп.срб. 

спољни-послови.срб. 

спољнипослови.срб. 

споменицибеограда.срб. 

спорт.срб. 

срб-портал.срб. 

срб-трезор.срб. 

срб.срб. 

србија-заштитник.срб. 

србија-заштитникграђана.срб. 
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Назив домена 

србија-култура.срб. 

србија-председник.срб. 

србија-председникрепублике.срб. 

србија-трезор.срб. 

србија-у-еу.срб. 

србија.срб. 

србијабренд.срб. 

србијајевашакућа.срб. 

србијакултура.срб. 

србијатрезор.срб. 

србијауеу.срб. 

србије.срб. 

србица.срб. 

србобран.срб. 

србтрезор.срб. 

сремска-митровица.срб. 

сремскамитровица.срб. 

сремски-карловци.срб. 

сремскикарловци.срб. 

српска-скупштина.срб. 

српскаскупштина.срб. 

српски-парламент.срб. 

српски.срб. 

српскијезик.срб. 

српскипарламент.срб. 

ст.срб. 

стара-пазова.срб. 

старапазова.срб. 

стари-град.срб. 

стари-рас.срб. 

стариград.срб. 

старирас.срб. 

стат.срб. 

статистика.срб. 

стевансремац.срб. 

студеница.срб. 

студиоб.срб. 

су.срб. 

суботица.срб. 

Назив домена 

сува-река.срб. 

суварека.срб. 

суд.срб. 

судови.срб. 

судство.срб. 

сукп.срб. 

сурдулица.срб. 

сурчин.срб. 

сц.срб. 

ташмајдан.срб. 

телеком.срб. 

телекомсрбија.срб. 

телекомуникације.срб. 

темерин.срб. 

тетра.срб. 

технопаркниш.срб. 

тител.срб. 

то.срб. 

тоб.срб. 

топола.срб. 

топчидер.срб. 

транспорт.срб. 

трговине.срб. 

трговиште.срб. 

трезор-срб.срб. 

трезор-србија.срб. 

трезор.срб. 

трезорсрб.срб. 

трезорсрбија.срб. 

трезорсрбије.срб. 

трстеник.срб. 

тс.срб. 

тт.срб. 

тужилаштво.срб. 

турнирсветиникола.срб. 

тутин.срб. 

ћелекула.срб. 

ћирилица.срб. 

ћићевац.срб. 
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Назив домена 

ћу.срб. 

ћуприја.срб. 

уб.срб. 

угп.срб. 

удружења.срб. 

уе.срб. 

ужице.срб. 

узвик-воип.срб. 

узвик-телефонија.срб. 

узвик.срб. 

уззпро.срб. 

узо.срб. 

узт.срб. 

уит.срб. 

ујн.срб. 

укп.срб. 

улицаотвореногсрца.срб. 

унутрашњи-послови.срб. 

унутрашњипослови.срб. 

уо.срб. 

уп.срб. 

управа-за-трезор.срб. 

управа.срб. 

управазатрезор.срб. 

управасаобраћајнеполиције.срб. 

управацарина.срб. 

управљањеризиком.срб. 

управнинадзор.срб. 

ур.срб. 

урошевац.срб. 

усп.срб. 

устав-србије.срб. 

устав.срб. 

уставни-суд.срб. 

уставни.срб. 

уставнисуд.срб. 

уставсрбије.срб. 

ууп.срб. 

фест.срб. 

Назив домена 

филмскисусрети.срб. 

филмскифестивалсопот.срб. 

форензика.срб. 

форензичкицентар.срб. 

христовмонограм.срб. 

царина.срб. 

цацибниш.срб. 

церјанскапећина.срб. 

цивилназаштита.срб. 

цкгроцка.срб. 

цклазаревац.срб. 

цкмладеновац.срб. 

цкораковица.срб. 

цксопот.срб. 

цлобеоград.срб. 

цопо.срб. 

црква-богородица-љевишка.срб. 

црква-светог-петра-и-павла.срб. 

црквабогородицаљевишка.срб. 

црквасветогпетраипавла.срб. 

црна-трава.срб. 

црнатрава.срб. 

ча.срб. 

чајетина.срб. 

чачак.срб. 

чегар.срб. 

чока.срб. 

чукарица.срб. 

џк-жандармерија.срб. 

ша.срб. 

шабац.срб. 

ши.срб. 

шид.срб. 

школе.срб. 

штимље.срб. 

штрпце.срб. 

шумадија.срб. 

шумарство.срб. 

 


