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На основу члана 27. став 1. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“, 
Конференција суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“, на седници 
од 15. 12. 2018. године, у Београду, доноси: 

Одлуку о изменама и допунама Општих 
услова о регистрацији назива националних 
интернет домена 

Члан 1.  

Мења са члан 2. ставови 3. и 4. Општих услова о регистрацији назива националних интернет 
домена, тако да сада гласе: 

Назив .RS интернет домена се састоји из низа алфанумеричких сегмената, раздвојених тачкама, 
сагласно одговарајућим интернет стандардима (RFC документима). Сегмент може да садржи 
цифре (0-9), слова енглеског алфабета (а-z), цртицу (-), као и слова латиничног писма која се 
користе, према важећим прописима, у Републици Србији. Скуп дозвољених латиничних слова се 
може наћи у табели која се објављује на интернет презентацији РНИДС-а. Дужина сегмента не сме 
бити краћа од два (2), нити дужа од шездесеттри (63) ASCII знака после АCЕ конверзије (ASCII- 
Compatible Encoding). Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку или крају, као ни две узастопне 
цртице на трећој и четвртој позицији. 

Назив .СРБ (<xn--90a3ac>) интернет домена се састоји из низа алфанумеричких сегмената, 
раздвојених тачкама, сагласно одговарајућим интернет стандардима (RFC документима). 
Сегмент може бити минималне дужине два (2) знака, а може да садржи цифре (0-9), слова српске 
ћирилице (а-ш), цртицу (-) као и слова ћириличког писма која се користе, према важећим 
прописима, у Републици Србији. Скуп дозвољених ћириличких слова се може наћи у табели која 
се објављује на интернет презентацији РНИДС-а. Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку или 
крају, као ни две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији. Дужина сегмента не сме бити 
дужа од шездесеттри (63) АSCII знака после АCЕ конверзије (ASCII- Compatible Encoding). 

Члан 2.  

У члану 13, иза последњег става додаје се нови став, који гласи: 

РНИДС ће на писани захтев регистранта, који је физичко лице, учинити јавно доступним име и 
презиме регистранта.  

Члан 3.  

Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена, у свему осталом, остају на 
снази. 
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Ове измене и допуне ступају на снагу у року од 45 дана од дана усвајања од стране Конференције 
суоснивача РНИДС-а и биће објављени на интернет презентацији РНИДС-а. 
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 Зоран Бухавац 


