
Извештај радне групе за утврђивање мера и процедура за санкционисање 

овлашћених регистара и регистраната у случају кршења одредби о регистрацији 

.rs домена 

 

Радна група предлаже да се у Опште услове о регистрацији .rs домена и Опште услове 

о раду овлашћених регистара унесу измене које се налазе у овом Извештају. 

 

Овлашћени регистри (ОР) 

-Директор РНИДС формира и надзире рад сталне првостепене Комисије која разматра 

примедбе на рад ОР. Мандат чланова Комисије траје две године са могућношћу 

реизбора. Комисија се састоји од три члана од којих су најмање два дипломирани 

правници, а ни један члан комисије не сме да буде оснивач или запослени у неком од 

ОР. Чланови Комисије између себе бирају председника који руководи радом а 

Комисија одлучује већином гласова; 

-Свако заинтересовано правно или физичко лице може да поднесе РНИДС примедбу на 

рад неког ОР. Ове примедбе, као и неправилности које у раду ОР сам уочи, РНИДС 

прослеђује Комисији. 

-Пре него што комисија размотри о извршени прекршај, директор на предлог комисије 

шаље ОР обавештење о уоченој неправилности у раду са захтевом да се ОР изјасни и 

евентуалну неправилност самостално исправи. (ово је случај када и ОР сматра да је 

погрешио и вољан је да грешку исправи). 

-Првостепена комисија, након што недвосмислено утврди да је ОР прекршио одредбе 

Уговора у вези регистрације .rs домена или други важећи документ у вези регистрације 

.rs домена изриче најпре меру забране регистрације нових домена и обављање промене 

регистраната у трајању од најдуже 30 дана. Уколико ОР у року који му Комисија 

одреди не исправи указане неправилности, Комисија му може изрећи меру забране 

обављања послова регистрације .rs домена и предложити РНИДС раскид уговора са ОР 

коме је ова мера изречена. Уколико ОР изврши исправку пре истека рока суспензије, 

Комисија ће, одмах по утврђењу да су исправке извршене укинути изречену 

суспензију. 

-Другостепену комисију формира и надзире њен рад Управни одбор РНИДС. Комисија 

се састоји од три члана и највише један може бити оснивач или запослен у ОР. Мандат 

комисије траје две године са могућношћу реизбора. Чланови Комисије између себе 

бирају председника који руководи радом, а Комисија одлучује већином гласова.  

Другостепена Комисија одлучује о жалбама поднетим у вези изречених мера од стране 

првостепене Комисије. Жалба се подноси у писаној (електронској) форми првостепеној 

Комисији која оцењује њену дозвољеност и  благовременост. Првостепена Комисија ће 

жалбу на одлучивање проследити Другостепеној Комисији осим уколико је жалба 



неблаговремена или поднета од стране ненадлежног лица када ће исту решењем 

одбацити. Уз жалбу, Првостепена комисија може Другостепеној комисији доставити 

своје мишљење о наводима из жалбе.  Жалба се може поднети у року од 30 дана од 

дана изрицања мере првостепене комисије. 

 

Регистранти 

-Након што РНИДС установи да су испуњени услови из члана 17. Општих услова о 

регистрацији .rs домена, шаље регистранту и ОР опомену да се подаци о домену уреде 

у року од 45 дана. Уколико регистрант не исправи податке у остављеном року, домен 

се привремено суспендује (ставља у off-line режим) на 15 дана. Уколико регистрант не 

уреди податке у периоду суспензије домена извршиће се брисање домена. 

Комисије надлежне за утврђивање одговорности ОР надлежне су и за утврђивање 

одговорности регистраната и утврђивање мера због кршења аката о регистрацији .rs 

домена. 

У Београду, 26.10.2010. године 

Чланови радне групе: 

Денис Бећирић 

___________ 

Горан Велагић 

___________ 

Дејан Ђукић 

__________ 


