
Поступак за пријављивање Контакт

Ако ваша фирма испуњава наведене услове и желите да 
постанете овлашћени регистар националних домена, потребно 
је да урадите следеће:

1. Попуните Захтев за стицање статуса овлашћеног 
регистра националних интернет домена и доставите га у 
електронском облику на адресу kancelarija@rnids.rs и у 
штампаном облику препорученом или курирском поштом на 
поштанску адресу РНИДС-а.

2. Ако РНИДС донесе позитивну одлуку о вашем захтеву, са 
вашом фирмом биће закључен Уговор о обављању послова 
регистрације домена, који ће вам бити достављен 
препорученом или курирском поштом заједно са Захтевом за 
проверу техничке и административне оспособљености и 
предрачунима за плаћање прописаних накнада према 
важећем Ценовнику РНИДС-а (накнада за проверу 
оспособљености за обављање послова регистрације домена и 
аванс у висини накнаде за регистрацију најмање 200 домен-
година у .RS адресном простору). Две копије потписаног 
Уговора и Захтев потребно је да пошаљете електронском, 
као и препорученом или курирском поштом на адресу 
РНИДС-а.

3. Пошто РНИДС прими уплату, потписан Уговор и Захтев, 
обавестиће вас о закључењу уговора. Након тога, потребно 
је да у року од 30 дана успешно прођете кроз тестирање 
административне и техничке оспособљености за обављање 
послова регистрације домена, у складу са Техничким и 
административним условима за рад овлашћених регистара 
домена. Уколико фаза тестирања не буде завршена у 
предвиђеном року, уговор се раскида без могућности 
обештећења за уплаћену накнаду за тестирање, док се аванс 
за 200 домен-година у .RS адресном простору враћа.

4. Након успешно обављеног тестирања, ваша фирма стиче 
статус овлашћеног регистра националних домена и може 
да почне са пружањем услуга регистрације крајњим 
корисницима. Имате и право да на свој сајт и у своје 
пословне просторије поставите ознаку овлашћеног регистра.

5. РНИДС ће вашу фирму и адресу вашег web сајта додати на 
свој списак овлашћених регистара.

Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I
11108 Београд, Србија
ПАК 101147

Интернет адресе:
rnids.rs и рнидс.срб

GPS локација:
оГеографска ширина 44  49' 20"
оГеографска дужина 20  28' 12"

Радно време: 09.00-17.00, радним данима 

Телефон: +381 (0)11 7281-281

E-mail:
Општи контакт - kancelarija@rnids.rs
Подршка за интернет домене - rs@rnids.rs
Контакт са медијима - mediji@rnids.rs

БУЛЕВАР ДЕСПОТА           СТЕФАНА
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CYAN   BLACKMAGENTA YELLOW



Услови за овлашћене регистре

Овлашћени регистар (ОР) је правно лице или 
предузетник, са седиштем у Србији, који 
поседује овлашћење РНИДС-а за обављање 
послова регистрације назива националних 
.RS и .СРБ домена.

РНИДС је задужен за управљање Централним регистром 
националних интернет домена, док се послови регистрације 
назива .RS и .СРБ домена за крајње кориснике (регистранте) 
обављају преко овлашћених регистара.

Овлашћени регистри су привредни субјекти из области ИТ, 
који испуњавају техничке услове РНИДС-а и имају потписан 
уговор са РНИДС-ом.

Послови регистрације назива интернет домена 
подразумевају:

! регистрацију назива домена
! промену података о регистрацији назива домена
! продужење регистрације назива домена
! пренос назива домена између овлашћених регистара
! пренос регистрације назива домена на другог 
регистранта
! активирање заштите података о контакту за назив 
домена
! престанак (брисање) назива домена

РНИДС овлашћеним регистрима пружа техничку, едукативну 
и маркетиншку подршку, кроз сталне програме обуке и 
редовне промотивне активности.

Списак постојећих овлашћених регистара широм Србије 
налази се на .

Већина овлашћених регистара су истовремено и чланови 
Конференције суоснивача РНИДС-а. Услови за приступање 
РНИДС-у налазе се на .

www.rnids.rs/registri

www.rnids.rs/pristupanje

Фирма заинтересована да постане овлашћени регистар мора 
да испуњава следеће основне услове:

• да је правно лице или предузетник са седиштем у 
Србији

• да поседује техничку и административну способност 
за обављање послова регистрације домена у складу 
са Општим условима о раду овлашћених регистара 
домена, Техничким и административним условима за рад 
овлашћених регистара домена и другим 
спецификацијама објављеним на сајту РНИДС-а

• да има финансијске могућности да уплати прописану 
накнаду и аванс

Уколико су основни услови задовољени, будући овлашћени 
регистар треба да:

• закључи са РНИДС-ом Уговор о обављању послова 
регистрације домена

• уплати накнаду за проверу оспособљености за 
обављање послова регистрације домена

• уплати аванс у висини накнаде за регистрацију 
најмање 200 домен-година у .RS адресном простору, у 
складу са Ценовником РНИДС-а

• у року од 30 дана од потписивања Уговора о 
обављању послова регистрације .RS домена успешно 
прође проверу административне и техничке 
способности за обављање послова регистрације домена

• током сваке године вршења своје делатности 
овлашћеног регистра обави регистрацију, обнову или 
пренос најмање 200 домен-година у .RS адресном 
простору
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Најчешћа питања и одговори

П1: Желим да се бавим регистрацијом националних 
домена, али ми је 200 домена годишње много и/или немам 
потребне техничке ресурсе.

О1: Ако желите да се бавите регистрацијом националних 
домена за крајње кориснике, али сматрате да за годину 
дана нећете регистровати 200 назива домена и/или 
немате потребне техничке и организационе ресурсе, 
можете да контактирате неког од постојећих 
овлашћених регистара и постанете његов агент продаје.

П2: Да ли само интернет провајдери могу да постану 
овлашћени регистри?

О2: Не. Свако правно лице и предузетник са седиштем у 
Србији може да постане овлашћени регистар уколико 
испуњава одговарајуће услове РНИДС-а.

П3: Да ли стране компаније могу да постану овлашћени 
регистри?

О3: Не. Само домаћа правна лица и предузетници могу 
да постану овлашћени регистри. Уколико страна 
компаније жели да постане овлашћени регистар, то 
може да учини преко представништва које је 
регистровано за пословање у Србији или склапањем 
уговора о пословној сарадњи са неким од постојећих 
овлашћених регистара.

Овлашћени регистри


