
 

ПРЕДЛОГ 

Одлука о измени и допуни Општих услова о 
регистрацији назива националних интернет 
домена 

 

Мења се члан 13. тако да сада гласи: 

 

РНИДС чини јавно доступним податке из регистра националних интернет домена, и то: 

1) назив домена; 

2) подаци о регистранту, административном и техничком контакту, само уколико је правно 
лице или предузетник; 

3) датум и време регистрације назива домена; 

4) датум и време последње промене података о регистрацији назива домена; 

5) датум и време истека регистрације назива домена; 

6) назив овлашћеног регистра који врши послове регистрације за назив домена; 

7) тренутни статус назива домена (активан, резервисан, у спору, итд); 

8) подаци о DNS серверима и други технички подаци у вези са називом домена. 

Подаци о регистранту, административном и техничком контакту које РНИДС чини јавно 

доступним су: 

Назив (пословно име), адреса седишта и матични број правног лица или предузетника. 

РНИДС на захтев регистранта активира заштиту од јавног објављивања података о регистранту, 
административном и техничком контакту за регистровани назив домена. 
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Мења се члан 16. став 2. тако да сада гласи: 

 

Уколико је поднет уредан захтев, РНИДС је дужан да промену података о називу домена спроведе 
по правилу одмах, а најкасније у року од 60 дана од тренутка пријема уредног захтева од стране 
овлашћеног регистра.  

 

Мења се члан 19. став 4. тако да сада гласи: 

 

Ако су испуњени услови из овог члана, РНИДС обавља пренос регистрације назива домена, 
спровођењем промене регистранта у Регистру, по правилу одмах, а најкасније у року од 60 дана 
од пријема уредног захтева посредством овлашћеног регистра. Овим претходни регистрант 
иступа, а нови регистрант ступа у уговорни однос са РНИДС-ом, прихвата ове Опште услове у 
целости и стиче сва права и обавезе претходног регистранта које произлазе из тог уговорног 
односа. 

 

Мења се члан 21. тако да сада гласи:  

 

Регистрација назива домена престаје ако: 

1) регистрант поднесе захтев за престанак регистрације назива домена; 

2) регистрант не продужи регистрацију назива домена по истеку накнадног рока из члана 
17. ових Општих услова; 

3) тело за алтернативно решавање спорова у вези назива домена својом одлуком наложи 
престанак регистрације назива домена; 

4) правноснажном одлуком надлежног суда буде наложен престанак регистрације назива 
домена; 

5) надлежни јавни тужилац својим актом наложи престанак регистрације назива домена; 

6) РНИДС, у поступку из члана 8. став 10. ових Општих услова, недвосмислено утврди да 
су подаци о регистрацији назива домена нетачни или непотпуни. 

РНИДС може да обустави регистрацију уколико регистрант изгуби својство субјекта права и 
уколико, у року који одреди РНИДС, а не краћем од 15 дана, не достави доказ о правном 
следбеништву. 

Регистрант, односно овлашћени регистар, нема право на пуни нити делимични повраћај накнаде  
трошкова претходне или продужене регистрације назива у случају престанка регистрације по 
основима из овог члана. 
 

 

 


