НАЗИВА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА
ДОМЕНСКИ ПРАВОПИС

Смислите добар, али дозвољен назив, јер називи интернет домена морају да буду у
складу са одређеним правилима.

латиничких
слова

.RS
НАЦИОНАЛНИ
ДОМЕН
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ћириличких
слова

.СРБ
НАЦИОНАЛНИ
ДОМЕН

бројеви (0-9), знак цртица (-)
најмање два знака, максимално 63 знака *
не сме да почиње или да се завршава цртицом (-)
не сме да има две узастопне цртице (--) на 3. и 4. позицији
*због интерне конверзије број се смањује пропорционално броју ћириличких
или латиничких слова са дијакритичким знацима која се користе у називу

ДОМЕНСКИ ПРОСТОРИ

Регистрација назива националних домена је могућа у једном од пет доменских простора,
зависно од правног статуса регистранта:
за све кориснике

.RS

за пословне кориснике
(правна лица и предузетници)
за непрофитне организације
за образовне установе и организације

.CO.RS

.СРБ
.ПР.СРБ

.ORG.RS .ОРГ.СРБ
.EDU.RS .ОБР.СРБ

за физичка лица

.IN.RS

Домени за посебне
кориснике:
.AC.RS и .АК.СРБ за
академске и
научно-истраживачке
установе Србије
.GOV.RS и .УПР.СРБ за
органе јавне управе
Републике Србије

.ОД.СРБ

ДОМЕНСКЕ
ПРЕПОРУКЕ
Назив
домена
треба да:

 Буде истоветан

називу фирме,
бренда, производа
или услуге, без
сувишних детаља
(нпр. “ад” или “доо”)

 Садржи највише
20 знакова

 Буде једнозначан,

 Директно асоцира на

да се без дилеме
пише сходно томе
како се изговара

фирму и садржи
генеричке појмове
или кључне речи
битне за посао

 Буде што краћи, да се
лако изговара и лако
памти

 Покрије најчешће

 Буде препознатљив –
да бисте се издвојили
из мноштва

 Буде оригиналан,
да не асоцира на
адресу неког већ
популарног сајта

варијације – ако
се назив састоји
од више речи,
онда треба
регистровати
варијанту у којој
су речи написане
спојено и
варијанту у којој
су речи раздвојене
цртицама

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ЈЕ СЛОБОДАН

Жељени назив домена може да буде ваш само ако је слободан за регистрацију.

WHOIS упит

Сервис који омогућава да сазнате да ли је неки назив
интернет домена слободан, а ако није, ко је његов регистрант.

domen.rs/whois

Провера расположивости назива домена у свим
националним доменским просторима одједном

rnids.rs/whois

Провера статуса назива домена могућа је и кроз URL
типа rnids.rs/whois/nazivﬁrme.rs

ИЗАБЕРИТЕ ОВЛАШЋЕНИ РЕГИСТАР
Списак овлашћених регистара РНИДС-а:

domen.rs/registri

Овлашћени регистар је фирма са
седиштем у Србији која поседује
овлашћење РНИДС-а за обављање
послова регистрације .RS и .СРБ домена.

СВЕ ОВО, МНОГО ШИРЕ: domen.rs/vodic-za-izbor-naziva-domena

