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На основу чл. 13. Статута Конференције универзитета Србије (у даљем тексту:
КОНУС), Ректорски савет КОНУС-а, на седници одржаној дана 15.5.2009.године, а на
предлог Универзитета у Београду - Академске мреже Србије (у даљем тексту: АМРЕС)
коме се поверава управљање ac.rs доменом, доноси

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ ДОМЕНА УНУТАР AC.RS ДОМЕНА

Уводне одредбе
Члан 1.
Домен ac.rs представља домен од посебног националног значаја, намењен за потребе
целокупне академске научно-истраживачке заједнице Cрбије.
Овим правилником регулишу се правила регистрације и коришћења домена унутар
ac.rs домена, као и начин управљања ac.rs доменом.

Послови регистрације домена
Члан 2.
Послови регистрације домена унутар ac.rs домена подразумевају: регистрацију домена
унутар ac.rs домена, чување података о регистрованим доменима у бази података типа
WHOIS, промену података о регистрованим доменима, продужење регистрације
регистрованих домена, престанак регистрације регистрованих домена, као и послове
одржавања DNS система за ac.rs домене.
Послове регистрације домена унутар ac.rs домена спроводи АМРЕС сервисни центар
који је за то овлашћен од стране АМРЕС-а (у даљем тексту: Овлашћени АМРЕС
сервисни центар).
Послови регистрације домена унутар ac.rs домена врше се без новчане накнаде.

Члан 3.
Пословима регистрације домена унутар ac.rs домена управља Комисија за регистрацију
домена. Комисија за регистрацију домена броји до 5 чланова и формира се одлуком
правног лица које представља АМРЕС.
Комисија за регистрацију домена обавља следеће задатке:
врши спровођење одредаба овог правилника
врши надзор над пословима регистрације и коришћења домена
доноси одлуку о престанку регистрације у случају злоупотребе домена

решава по приговорима поднетим у вези са регистрацијом
предлаже измене и допуне овог Правилника.
Комисија за регистрацију домена се састаје по потреби и одлуке доноси већином
гласова од укупног броја чланова.

Пререгистрација домена
Члан 4.
Пререгистрација домена представља процес преласка свих домена који припадају
ac.yu домену на ac.rs домен.
Пререгистрација појединачног домена подразумева замену назива домена првог нивоа
(ТЛД), његово функционално успостављање у оквиру ac.rs домена према важећим
техничким условима и комплетирање потребних података о Кориснику.
Пререгистрација домена се спроводи непосредном сарадњом Овлашћеног АМРЕС
сервисног центра и појединачних Корисника.

Члан 5.
Сви постојећи корисници ac.yu домена, затечени са даном 22.10.2008. године, када су
послови управљања ac.rs доменом од стране КОНУС-а поверени АМРЕС-у, (у даљем
тексту: Постојећи корисници) имају право на пререгистрацију својих домена на ac.rs
домен.
Постојећи корисници право на пререгистрацију могу да искористе у року од најкасније
30 дана рачунато о дана ступања на снагу овог Правилника, након чега трајно губе
право на пререгистрацију.
Постојећи корисници који изгубе право на пререгистрацију, могу да покрену поступак
регистрације ac.rs домена, према правилима регистрације ac.rs домена.
Постојећи корисници који спроведу пререгистрацију домена, имају иста права и обавезе
као и Корисници који региструју нови домен према правилима регистрације ac.rs
домена.

Члан 6.
Постојећи корисници могу да се одрекну права на пререгистрацију постојећих домена, о
чему писменим путем у папирној или електронској форми обавештавају Овлашћени
АМРЕС сервисни центар, када се пререгистрација постојећег домена неће спровести.
Постојећи корисници који се одрекну права на пререгистрацију, могу да поднесу захтев
за регистрацију новог домена по правилима који регулишу регистрацију ac.rs домена,
при чему назив новог домена може бити исти или различит од назива домена који би се
добио поступком пререгистрације.

Члан 7.
За све Постојеће кориснике, било да су искористили право на пререгистрацију, одрекли
се права на пререгистрацију, променили називе домена и регистровали нове домене,
стари домени унутар ac.yu домена ће бити активни докле год је активан yu национални
домен или док се корисници не одлуче да свој домен затворе.
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Корисници домена
Члан 8.
Корисници ac.rs домена (у даљем тексту: Корисници) морају да имају статус правних
лица регистрованих на територији Републике Србије.
Корисници могу бити:
Институције које обављају делатност високог образовања које имају дозволу за
рад издату од стране Министарства просвете Републике Србије и које се као такве
воде у званичној евиденцији надлежног Министарства, које по Закону о високом
образовању имају статус:
универзитета
факултета
уметничке академије у оквиру универзитета
високе школе или академије струковних студија
Научно-истраживачке установе и организације уметничког рада које су основале
институције наведене у тачки 1 овог члана у складу са Законом о високом
образовању.
Научно-истраживачке организације које у складу са Законом о научно
истраживачкој делатности имају дозволу за рад и које су као такве евидентиране
код надлежног Министарства.
Библиотеке регистроване при Министарству културе Републике Србије, односно
при надлежним органима на покрајинском или на градском нивоу.
Здравствене установе организоване у складу са Законом о здравственој заштити,
а које по статуту факултета медицинског профила представљају његову наставну
базу, с тим да факултет мора испуњавати услове из тачке 1 овог члана.
Удружења институција, које као појединачне институције могу да буду Корисници
према овом Правилнику.
Постојећи корисници који су спровели пререгистрацију својих домена у ac.rs
домен, према условима из овог Правилника.

Члан 9.
Статус Корисника се стиче након успешно спроведеног поступка регистрације или
пререгистрације домена и траје током периода важења регистрације домена.

Намена домена
Члан 10.
Општа намена домена унутар ac.rs домена мора бити везана за академски, образовни
или научно-истраживачки рад.
Корисници, у својству правних лица, могу да региструју домене унутар ac.rs домена за
следеће појединачне намене:
коришћење за сопствене потребе Корисника
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коришћење за потребе организација или удружења, стручних скупова,
конференција, програма, пројекта и сличних иницијатива која немају статус
посебног правног лица, а чија је делатност у складу са потребама академске
научно-истраживачке заједнице и принципима којима се промовише академски и
научно истраживачки рад.

Општа правила именовања домена
Члан 11.
Назив домена се састоји из низа знаковних сегмената, раздвојених тачкама, сагласно
Интернет стандардима RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596 и стандардима који их
допуњавају или замењују.
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 шездесет три (63) знака.
Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку или крају.

Члан 12.
Поддомен је домен који се дефинише у оквиру другог домена. Назив поддомена
завршава се са називом припадајућег домена.
Назив хоста је знаковна адреса у DNS систему и подлеже истим правилима која важе
за називе домена.
Ниво домена се односи на број знаковних сегмената који су садржани у његовом
називу.

Члан 13.
Називи домена унутар ac.rs домена, у целини или у појединим деловима морају бити у
складу са позитивним правним прописима и моралним нормама.
Називи домена унутар ac.rs домена, у целини или у појединим деловима не смеју да
буду такви да Кориснику омогућавају лажно присвајање идентитета других лица, да
буду истоветни са неким заштићеним знаком који може да створи забуну код трећих
лица, не смеју да ремете туђе право интелектуалне својине или неко друго субјективно
право, не смеју да буду увредљиви или на други начин узнемиравајући за друга лица
или заједнице.

Општи домени
Члан 14.
Општи домени су домени унутар ac.rs домена који су општег карактера и под којима
могу да се региструју поддомени већег броја корисника.
Домен ac.rs је Општи домени.
Општи домени су домени на трећем нивоу, непосредно унутар ac.rs, који одређују
територијалну припадност, организациону структуру, одређени карактер или категорију
већег броја корисника.
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Власник Општих домена је АМРЕС, осим у случају домена општег карактера који су
настали поступком пререгистрације домена, чији је власник Постојећи корисник који је
спровео пререгистрацију.
Домени Корисника, који представљају удружења других Корисника, нису Општи домени.

Правила именовања домена корисника
Члан 15.
Корисник самостално бира назив свог домена, према правилима које регулишу
регистрацију ac.rs домена.
Назив домена корисника мора једнозначно да указује на Корисника.
Назив домена корисника не сме да има општи карактер, не сме да буде такав да указују
или асоцира на друге тренутне Кориснике или организације који се могу сагледати као
потенцијални Корисници у будућности.
Препорука је да назив домен корисника представља скраћеницу или име под којим је
корисник опште познат, односно да јасно и једнозначно исказује његову намену. У
случају тако добијени назив домена корисника није једнозначан у смислу овог члана,
односно да може реално да указује и на намену других постојећих или потенцијалних
корисника, домен се мора ближе одредити.

Члан 16.
Домени корисника се региструју као поддомени унутар Општих домена или домена
других Корисника, према следећим правилима:
Домени чија се намена односи на универзитете према тачки 1 члана 8., региструју се
као поддомени трећег нивоа унутар ac.rs домена.
Домени чија се намена односи на факултете према тачки 1 члана 8., региструју се
као поддомени четвртог нивоа унутар домена матичних Универзитета
Домени чија се намена односи на високе школе и академије струковних студија
према тачки 1 члана 8., региструју се као поддомени четвртог нивоа унутар општих
домена који се односе на територијалну припадности или на категорију ових
корисника
Домени чија се намена односи на библиотеке према тачки 4 члана 8., региструју се
као поддомени четвртог нивоа унутар општих домена који се односе на
територијалну припадности или на категорију ових корисника.
Домени чија се намена односи на научно-истраживачке установе према тачки 2 и 3
члана 8., региструју се као поддомени трећег нивоа унутар ac.rs домена, или
поддомени четвртог нивоа унутар општих домена који се односе на територијалну
припадности или на категорију ових корисника
Домени чија се намена односи на здравствене установе према тачки 5 члана 8.,
региструју се као поддомени четвртог нивоа унутар општих домена који се односе на
територијалну припадности или на категорију ових корисника
Домени чија се намена односи на стручне скупове, конференција, програма, пројекта
и сличних иницијатива према тачки 2 члана 10., могу да се региструју као поддомени
трећег ac.rs домена.
Домени чија се намена односи на организације или удружење према тачки 2 члана
10., региструју се као поддомени четвртог нивоа унутар општих домена који се
односе на територијалну припадности или на категорију ових корисника.
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Додатно у односу на правила из овог члана, домени чија се намена односи на
Кориснике који имају шири друштвени карактер и као такви јединствени на нивоу
државе, по одлуци Комисије за регистрацију домена, могу да се региструју као
поддомени трећег нивоа унутар ac.rs домена.

Члан 17.
Корисник у оквиру свог домена може самостално да дефинише произвољан број
сопствених поддомена сагласно општим правилима именовања домена. Ови
поддомени припадају Кориснику, не подлежу правилима регистрације које спроводи
Овлашћени АМРЕС сервисни центар.
Корисник који представља удружење институција које могу да буду Корисници у смислу
члана 8 овог Правилника, у оквиру сопственог домена може да дефинише и поддомене
припадајућих институција чланица које су посебна правна лица. Ови поддомени
подлежу правилима и процедури регистрације домена које спроводи Овлашћени
АМРЕС сервисни центар, а институције чланице представљају нове Кориснике.

Власништво над доменом
Члан 18.
Корисник је власник домена који је регистровао, као и власник припадајућих поддомена
које користи за своје потребе.
Власништво над доменом који је регистрован за сопствене потребе, Корисник не може
ни једним правним послом пренети на друго лице.
Један Корисник може да региструје више домена, ако за тим има објективне потребе,
које на захтев Овлашћеног АМРЕС сервисног центра морају да се образложе.
Корисника преузима све обавезе и сву одговорност својим доменом, припадајућим
поддоменима и називима хостовима Корисника, као и подацима који се на њима
налазе.

Овлашћени представници корисника
Члан 19.
За послове везане за регистрацију и коришћење домена корисника, овлашћени
представници Корисника су:
овлашћено лице Корисника
Административни контакт
Технички контакт

Члан 20.
Овлашћено лице Корисника је представник Корисника у смислу члана 8., које је
овлашћено да заступа Корисника и има право потписа у име Корисника.
Административни контакт је физичко лице овлашћено да у име Корисника да врши
промену свих података о регистрацији домена корисника и прима податке од значаја за
регистрацију и коришћење домена.
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Технички контакт је физичко овлашћено да у име Корисника врши промену техничких
података о регистрацији домена корисника (подаци о DNS серверима и промена лица
одређеног као технички контакт) и прима податке од значаја за техничке послове
регистрације и коришћења домена.
Корисник именује и разрешава дужности Административни контакт и Технички контакт.

Регистрација домена
Члан 21.
Овлашћени АМРЕС сервисни центар региструје домене унутар ac.rs домена на основу
захтева за регистрацију поднетог од стране правног лица која намерава да постане
Корисник домена (у даљем тексту: Подносилац захтева), према општим правилима
регистрације ac.rs домена.
Захтев за регистрацију се подноси у електронском облику на начин који је ближе описан
на АМРЕС сајту.
Подносилац захтева је дужан да приликом подношења захтева пружи тачне, потпуне и
важеће податке.
Подношењем захтева за регистрацију Подносилац захтева изричито потврђује да је
упознат са садржином овог Правилника.
За регистрацију сваког домена подноси се посебан захтев за регистрацију.

Члан 22.
У захтеву за регистрацију Подносилац захтева подноси следеће податке:
општи подаци о Подносиоцу захтева (уколико се захтев подноси за први домен)
назив домена који се жели регистровати
намена домена
Административни контакт и Технички контакт
техничке податке о DNS серверима за домен чија се регистрација захтева.
Уколико се захтев подноси за први домен, односно Подносилац захтева није претходно
регистровани као Корисник, Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе
скенирану исправу којом доказује испуњеност услова у смислу члана 8 овог
Правилника.
Подносилац захтева у смислу члана 10 тачка 2 овог Правилника, дужан је да намену
коришћења домена који се жели регистровати, докаже писменом потврдом из матичне
институције или из министарства Републике Србије надлежно за област деловања
Подносиоца захтева, референцирањем на званичне веб сајтове надлежних
институција.
Поред података из става 1 овог члана, Овлашћени АМРЕС сервисни центар, приликом
регистрације или накнадно, може да тражи и друге податке који нису поверљивог
карактера и који су релевантне за посао регистрације домена.
Подаци прикупљени у процесу регистрације домена су јавног карактера и Овлашћени
АМРЕС сервисни центар их може учинити доступним посредством АМРЕС сајта,
WHOIS сервиса или на захтев.
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Члан 23.
Приликом провере испуњености услова у смислу члана 8 овог Правилника, као и у
другим специфичним случајевима, Овлашћени АМРЕС сервисни центар може да тражи
мишљење министарства из ресора просвете, науке, културе или из ресора задуженог
за АМРЕС, као и других институција или организација које јесу или могу постати
корисници ac.rs домена, а чија се делатност може довести у везу са наменом
захтеваног домена.
Прибављена мишљења из става 1 овог члана служе за разјашњење појединих
нејасноћа и заузимање објективног става, и нису обавезујућа за Овлашћени АМРЕС
сервисни центар.

Члан 24.
Корисник је дужан да уз подношење захтева за регистрацију домена обезбеди један
примарни DNS сервер и најмање један секундарни DNS сервер, који ће бити исправно
конфигурисани и перманентно оперативни за домен чија се регистрација захтева.
Корисник мора да омогући приступ читања података путем DNS сервиса од стране
Овлашћеног АМРЕС сервисног центра у циљу контроле исправности конфигурације
система и провере спровођења одредби овог Правилника.
Овлашћени АМРЕС сервисни центар може да усвоји додатне техничке услове за рад
DNS система Корисника, који ће се објавити на АМРЕС сајту и који су обавезујући за
све Кориснике.

Резервација и активација домена
Члан 25.
Овлашћени АМРЕС сервисни центар ће у року од 7 дана од дана подношења захтева
да провери исправност пристиглог захтева.
У случају да захтев за регистрацију није уредан или исправан, Овлашћени АМРЕС
сервисни центар ће о томе да обавестити Подносиоца захтева, са образложењем и
препоруком за употпуњење захтева.
Само у случају уредног и исправног захтева за регистрацију, Овлашћени АМРЕС
сервисни центар ће да спроведе резервацију назива захтеваног домена, и о томе ће
обавестити у захтеву назначени Административни контакт и Технички контакт
Подносиоца захтева.

Члан 26.
Резервисани домен се сматра заузетим током трајања резервације и не може доделити
неком другом Кориснику.
Резервација назива домена се врши према временском првенству које се рачуна од
дана подношења уредног и исправног захтева за регистрацију.
Резервација домена траје највише 30 дана, за који период Подносилац захтева мора у
потпуности да обезбеди исправно конфигурисане DNS сервере и остале важеће
техничке услове, како би се спровела активација домена.
Резервација домена истиче ако Подносилац захтева у предвиђеном року не обезбеди
исправно конфигурисане DNS сервере и остале важеће техничке услове.
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Након истека резервације домена, назив домена се сматра упражњеним, а Подносилац
захтева може поднети нови захтев, захтевајући исти или други назив домена.

Члан 27.
Овлашћени АМРЕС сервисни центар ће да спроведе активацију домена најкасније 7
дана након што се утврди потпуна испуњености техничких услова Подносиоца захтева.
Од тренутка активације домена, Подносилац захтева постаје Корисник домена, домен
се сматра регистрованим доменом Корисника, почиње да се рачуна период коришћења
домена и важе све одредбе овог Правилника које проистичу из статуса Корисника.

Трајање, продужење и престанак регистрације домена

Члан 28.
Трајање регистрације домена је временски ограничено на 5 година рачунато од дана
активације домена.
Корисник домена може продужити регистрацију домена најраније 90 дана пре истека
трајања регистрације домена, подношењем захтева за продужење регистрације.
Захтев за продужење регистрације у електронској форми подноси одговорно лице
Корисника, Административни контакт или Технички контакт Корисника.
Спроведеним поступком продужења регистрације домена, трајање регистрације домена
се продужава за наредних 5 година.
Корисник може више пута продужавати исти домен.

Члан 29.
У случају да Корисник не продужи домен до тренутка престанка регистрације, домен се
укида и сматра се упражњеним. Укидањем домена, аутоматски се укидају и сви
припадајући поддомени и називи хостова.
Корисник коме је домен укинут услед истека регистрације домена, може да захтева
регистрацију истог или новог домена.

Члан 30.
Изузетно, у случају грубог кршења одредби овог Правилника, а након опомене од
стране Овлашћеног АМРЕС сервисног центра, Кориснику се може привремено или
трајно одузете право над доменом.
У случају привременог одузимања домена, домен ће се учинити недоступним и
нефункционалним, Корисник ће се дати рок од највише 30 дана током кога је дужан да
отклони све нерегуларности и коришћење домена усклади са овим Правилником.
Уколико Корисник у предвиђеном року не испуни услов из овог става, Кориснику ће се
трајно одузети домен.
Домен ће се трајно одузети Кориснику, ако се утврди да Корисник не испуњава услове
из члана 8 овог правилника.
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Промена података о домену

Члан 31.
Корисници домена или Подносиоци захтева за регистрацију могу да поднесу жалбе на
послове и одлуке везане за регистрацију домена. Жалбе се подноси Комисији за
регистрацију домена у писаној форми.
Комисија за регистрацију домена ће жалбе да размотри и донесе одлуку у року од 15
дана, рачунато од дана подношења жалби.

Промена података о домену

Члан 32.
Уколико у току трајања регистрације домена дође до промена код Корисника које су
битне за регистрацију и коришћење домена корисника (нпр. промена имена, статуса
институције, замена Администратовног или Техничког контакта итд.), Корисник је дужан
да о томе обавести Овлашћени АМРЕС сервисни центар, подношењем захтева за
промену података.
Захтева за промену података у електронској форми подноси одговорно лице Корисника
или Административни контакт за све податке, односно Технички контакт само за
техничке податке.
Захтева за промену података мора да садржи тачне, потпуне и важеће податке.
Уколико Корисник не обавести Овлашћени АМРЕС сервисни центар о промени
релевантних података према одредбама овог члана, АМРЕС није одговоран за
евентуалну штету која због тога може наступити према трећим лицима.

Коришћење домена
Члан 33.
Током периода регистрације и коришћења домена и припадајућих поддомена, Корисник
се обавезује на следеће:
да ће регистровани домен користити у свему према одредбама овог Правилника
да ће поштовати и испуњавати важеће техничке услове у вези коришћења домена
да ће на пословима по предмету овог Правилника сарађивати са овлашћеним
АМРЕС сервисним центром на колегијалан начин, уважавајући академски карактер
ac.rs домен.

Завршне одредбе

Члан 34.
АМРЕС није одговоран за штету која је проузрокована коришћењем домена Корисника
унутар ac.rs домена, нити било које радње проузроковане од стране Корисника.
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Члан 35.
КОНУС на предлог Комисије за регистрацију домена задржава право да изврши допуну
и измену одредби овог Правилника, уколико је то неопходно ради усклађивања са
позитивним законским прописима и захтевима праксе, о чему ће Корисници бити
адекватно обавештени.

Члан 36.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана по објављивању на АМРЕС сајту и сматраће
се обавезујућим за све Кориснике ac.rs домена.

ПРЕДСЕДНИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Проф. др Бранко Ковачевић
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