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На основу члана 10. став 6. тачка 7. Статута Фондације „Регистар националног 

интернет домена Србије“, на редовној седници одржаној дана 24. децембра 2011. 

године, Конференција суоснивача донела је: 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању спорова поводом 

регистрације .rs домена  

 

 

Члан 1. 

Назив Правилника мења се и гласи: „Правилник о поступку за решавање спорова 

поводом регистрације националних интернет домена“. 

 

У члановима 1, 2, 5, 7, 8, 16, 17, 22, 23, 24. Правилника, као и у наслову чланова 2, 

22. и 23. речи „.rs домен“ мењају се речима „национални интернет домен“ у 

одговарајућем броју и падежу. 

 

Члан 2. 

У чл. 1. Правилника додаје се нови став 2 који гласи: „Националним интернет 

доменима у смислу овог Правилника сматрају се .rs и .срб домени“. 

 

Члан 3. 

У чл. 2. ст. 1. Правилника речи: „Оснива се Комисија за решавање спорова поводом 

регистрације .rs домена (у даљем тексту: Комисија) као тело“ мењају се речима : 

„Комисија за решавање спорова поводом регистрације националних интернет 

домена (у даљем тексту: Комисија) је тело“. 

 

Члан 4. 

У чл. 9. ст. 1. и 2. Правилника реч: „Председништво“ мења се речју: „Секретар“. 

 

Члан 5. 

У чл. 11. Правилника брише се став 2, тако да досадашњи став 3. постаје став 2. 

 

Члан 6. 

У чл. 16. ст. 4. Правилника реч: „Председништво“ мења се речју: „секретар“. 

 

Члан 7. 

Наслов чл. 17. Правилника мења се и гласи: „Одговор на тужбу“. 

 

У чл. 17. ст. 1. Правилника брише се реченица: „По пријему уредно поднете тужбе, 

Стручна служба обавештава регистранта да је против њега покренут поступак“. 

 

http://www.rnids.rs/


У чл. 17. ст. 1. Правилника у другој реченици између речи „обавештава“ и 

„Регистар“ брише се везник: „и“. 

 

У чл. 17. ст. 4. Правилника реч: „Председништво“ мења се речју: „секретар“ 

 

Члан 8. 

У чл. 18. ст. 1. Правилника додаје се нова реченица која гласи: „Уколико се 

достављање врши електронском поштом, као доказ о извршеном достављању 

сматраће се штампани примерак послате електронске поруке из којег се види да је 

порука штампана са листе послатих порука“.  

 

Члан 9. 

Иза члана 20. Правилника додаје се нови члан 20а који гласи: 

 

„Записник 

 

Члан 20а. 

Председник арбитражног већа руководи расправом, испитује странке, изводи 

доказе, даје реч странкама, њиховим законским заступницима и пуномоћницима. 

 

На расправи се води записник који се саставља на тај начин што председник већа 

гласно казује записничару шта ће унети у записник. 

 

На сагласан предлог странака, усмене расправе се могу тонски снимати, у ком 

случају се не води записник у складу са ставом 2. овог члана. Тонски снимак на 

којем је забележен цео ток усмене расправе доставља се странкама и арбитрима. 

 

Предлог из претходног става доставља се Стручној служби, најмање 15 дана пре 

датума заказане усмене расправе. 

 

Уколико је направљен тонски снимак усмене расправе, председник арбитражног 

већа у року од 15 дана после одржане усмене расправе саставља сумарни записник 

у коме ће се навести основни подаци о одржаној расправи, предмет расправе и 

донети закључци. Овај записник потписује председник арбитражног већа. 

Потписани записник се доставља странкама, односно њиховим заступницима или 

пуномоћницима, арбитрима, а један примерак остаје у списима предмета.“   

 

Члан 10. 

У чл. 22. Правилника тачка 1) се мења и гласи: «да је национални домен истоветан 

предмету тужиочевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и 

довести у заблуду учеснике у промету». 

 

Члан 11. 

У чл. 23. Правилника у тачки 1) речи «који је титулар жига који је» мењају се 

речима: «који је титулар жига чији предмет је». 

 

У чл. 23. Правилника у тачки 2) речи «да свој знак» мењају се и гласе: «да ознаку 

која је предмет жига». 

 



У чл. 23. Правилника у тачки 4) речи «тужиочевом жигу» се мењају и гласе: 

«предмету тужиочевог жига». 

 

Члан 12. 

Наслов чл. 24. Правилника се мења и гласи: «Легитиман интерес за коришћење 

националних интернет домена».  

 

У чл. 24. Правилника у тачки 2) реч «регистровао» мења се и гласи «заштитио», а 

речи «као жиг» мењају се и гласе «жигом». 

 

У чл. 24. Правилника у тачки 3) речи «тужиочевим жигом» мењају се и гласе: 

«предметом тужиочевог жига». 

 

Члан 13. 

У чл. 25. ст. 1. Правилника речи: „од дана подношења тужбе“ мењају се речима: 

„од дана конституисања већа“. 

 

Члан 14. 

У чл. 27. Правилника брише се став 3. 

 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Републике Србије». 

 

Овај Правилник примениће се на све спорове поводом регистрације националних 

интернет домена који нису окончани до његовог ступања на снагу, осим уколико се 

странке нису другачије споразумеле. 

 

 

У Београду, 24. децембар 2011. године 

 

 

 

 

Председник Конференције 

суоснивача 

 

___________________ 

Војислав Родић 

 

     

 


