Имајући у виду основни циљ Регистра националног Интернет домена Србије (у
даљем тексту: „РНИДС“) да организује управљање националним Интернет
доменом највишег нивоа, Управни одбор РНИДС, на основу Правилника о
почетку рада rsТLD регистра и престанку рада .yuТLD регистра, Општих услова
регистрације .rs домена и Техничких и административних услова за рад
овлашћених регистара .rs домена, на седници од 27. фебруара 2008, донео је

ОДЛУКУ
о образовању Kомисије за транзицију
Предмет
Члан 1.
(1)

Имајући у виду:
• да yuTLD регистар вођен на добровољној основи уз стални мањак
особља, средстава и опреме, без озбиљније подршке државе и
Интернет заједнице у Србији;
• да је, у таквим околностима, ради заштите националног ресурса,
yuTLD регистар прописао рестриктивну политику регистрације
домена;
• да због рестриктивне политике, и онда када је за то постојао
оправдан интерес, домаћа правна лица нису могла да региструју
више од једног .yu домена, а домаћа физичка и страна лица нису
могла уопште да региструју .yu домен;
• да, због горе наведених околности, те пропуштања значајног броја
регистраната да обавештавају регистар о промени података од
значаја за регистрацију, подаци у бази yuTLD регистра у
одређеном броју случајева не одговарају стварним односима у
домаћој Интернет заједници, и
• да би, због тога, аутоматски прелазак назива домена из yuTLD
регистра у rsTLD регистар могао да доведе до поремећаја у
домаћој Интернет заједници.

(2)

Образује се Комисија за транзицију (у даљем тексту: „Комисија“), како би
се омогућило лицима која нису регистранти .yu домена, или јесу
регистранти .yu домена, а према правилима yuTLD регистра то нису могли
да буду, да под условима из ове Одлуке региструју .rs домен са истим
именом као и постојећи .yu домен, током трајања почетне фазе
регистрације .rs домена.

Појмови
Члан 2.
(1)

Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење:
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•

•
•
•

Резервисани домен је .rs домен који је резервисан у складу са
чланом 4, став 3, тачка 4. Правилника о почетку рада rsТLD
регистра и престанку рада yuТLD регистра;
Подаци о регистрацији .yu домена су подаци о регистрацији
домена у бази yuTLD регистра;
Подносилац молбе је лице које подноси захтев за регистрацију
резервисаног .rs домена, у складу са овом Одлуком;
Регистрант .yu домена је лице које је регистровало .yu домен.

Састав комисије
Члан 3.
(1)

Комисија се састоји од председника и два члана, које бира управни одбор
РНИДС.

(2)

Комисија је независна и слободна у свом раду.

(3)

Управни одбор ће изабрати чланове чији су углед и познавање Интернет
заједнице у Србији такви да ће моћи правилно да процене интерес
Интернет заједнице и да ће омогућити независтан и слободан рад
Комисије.

(4)

Комисија може да ангажује спољне сараднике, које бира директор РНИДС
на предлог председника Комисије.

Надлежност
Члан 4.
(1)

Комисија решава захтеве подносиоца молбе, који у тренутку подношења
није регистрант .уu домена, или јесте регистрант .уu домена, али према
правилима уuTLD регистра у тренутку регистрације то није могао да буде.

Члан 5.
(1)

При одлучивању о молби, Комисија ће имати у виду пре свега интерес
Интернет заједнице у Србији.

(2)

Комисија ће при одлучивању ценити све околности случаја, а нарочито ће
узети у обзир да ли је подносилац молбе користио .уu домен (електронска
пошта, Web сајт или други Интернет сервис), да ли је коришћењем
остваривао промет или је вршио другу допуштену активност, да ли је .уu
домен регистрован пропустом yuTLD регистра, као и да ли би се
ускраћивањем регистрације у rsTLD регистру осујетило оправдано
очекивање корисника Интернета да се садржај који је повезан са .уu
доменом нађе на истоименом .rs домену.

(3)

Комисија ће приликом одлучивања тражити да подносилац молбе докаже
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Комисији његову везу са .уu доменом и да Комисији пружи друге податке
и исправе од значаја за доношење одлуке.

Период рада Комисије
Члан 6.
(1)

Комисија ће примати захтеве подносилаца молби почев од дана почетка
регистрације .rs домена, закључно са истеком периода иницијалне
регистрације, у складу са чланом 5, став 1, Правилника о почетку рада
rsТLD регистра и престанку рада .yuТLD регистра.

(2)

Комисија ће радити све док не одлучи о свим молбама које су примљене у
року наведеном у ставу 1. овог члана, али не касније од 90 дана од
последњег дана овог рока.

(3)

Комисија престаје да постоји истеком рока из претходног члана.

Одлуке Комисије
Члан 7.
(1)

Решавајући о молби, Комисија може да:
• усвоји захтев и региструје .rs домен на име подносиоца молбе;
• одбије захтев за регистрацију резервисаног .rs домена.

(2)

Одлука Комисије представља слободну процену да ли би регистрација
домена који се тражи била у интересу Интернет заједнице у Србији,
имајући у виду све околности случаја.

(3)

Против одлука Комисије не могу се улагати правни лекови (жалба,
приговор и слично).

(4)

Подношењем захтева Комисији, подносилац молбе изричито изјављује да
је свестан да нема право да региструје резервисани .rs домен чију
регистрацију тражи, осим ако Комисија не оцени да је то у интересу
Интернет заједнице, имајући у виду све околности случаја, и изјављује да
ће одлуку Комисије признати, те да против одлуке неће покретати судске
или друге поступке против РНИДС.

(5)

Комисија неће решавати спорове и у случају спора
заинтересована лица да спор реше пред судом или арбитражом.

упутиће

Достављање и објављивање одлуке Комисије
Члан 8.
(1)

Комисија о својој одлуци обавештава електронском поштом: подносиоца
молбе, контакте за .yu домен из поднете молбе и овлашћеног регистра који
је захтев подносиоца молбе упутио РНИДС-у.
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(2)

Одлука Комисије доставља се архиви РНИДС.

Ступање на снагу и почетак примене ове Одлуке
Члан 9.
(1)

Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном усвајања од стране
Управног одбора РНИДС.

(2)

РНИДС ће овај документ објавити на свом Web сајту.
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