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На основу члана 49. Статута Регистра националног Интернет домена Србије, Управни 

одбор РНИДС на седници од 5. јуна 2014. године донео је следећи: 

 

Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о 

регистрацији назива домена 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак утврђивања повреда одредби аката о 

регистрацији назива домена и успостављање Комисије за утврђивање повреда одредби 

аката о регистрацији назива домена (у даљем тексту: Комисија). 

Под актима о регистрацији назива домена подразумевају се сви акти који уређују 

питање регистрације, укључујући и послове регистрације .rs и .срб домена. 

Члан 2. 

Директор РНИДС-а формира и надзире рад Комисије. 

Мандат чланова Комисије траје три године са могућношћу реизбора. Комисија 

одлучује већином гласова.  

Комисија се састоји од три члана од којих су најмање два правне струке, а један од 

чланова, по службеној дужности, је запослени који руководи правним пословима у 

РНИДС-у. Члан Комисије не сме да буде лице које има власнички удео, право 

управљања или контролу по другом основу или је запослено у неком од овлашћених 

регистара.  

Чланови Комисије примају накнаду за учешће у раду, сем чланова који су запослени у 

РНИДС-у или су чланови органа управљања РНИДС-а. Право на накнаду остварује се 

према сваком обрађеном предмету, висину накнаде одређује Управни одбор. 

Чланови Комисије између себе бирају председника који координира радом. 

Члан 3. 

Свако заинтересовано  лице може да поднесе примедбу о повреди аката о регистрацији 

назива домена. Није неопходно да примедба буде упућена Комисији, већ ће 

канцеларија РНИДС-а сваку примедбу о повреди аката о регистрацији назива домена за 

коју сматра да због сложености проблематике не може да реши, упутити Комисији на 

разматрање. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/


Примедба се подноси у писаном облику канцеларији РНИДС и обавезно садржи: 

податке о идентитету и контакту подносиоца, детаљан опис околности које су довеле 

до повреде аката о регистрацији назива домена или раду овлашћеног регистра, друге 

доказе у прилог тврдњи да је дошло до наведене повреде. 

Канцеларија РНИДС-а дужна је да подносиоцу потврди пријем примедбе и без 

одлагања проследи примедбу на разматрање Комисији. 

Члан 4. 

Комисија разматра поднету примедбу у року од 15 дана од дана подношења и  

саставља мишљење са предлогом мера, које подноси директору. 

Ако Комисија, на основу расположивих доказа, нађе да је дошло до повреде аката о 

регистрацији назива домена, обавештава о томе директора и даје предлог мера.  

Након тога, РНИДС обавештава овлашћеног регистра, односно регистранта против 

чијег поступања је поднета примедба, који има рок од 15 дана од дана пријема 

обавештења за изјашњавање у писаном облику о  мишљењу Комисије и исправљање 

евентуалне неправилности. 

Члан 5. 

Након истека рока за изјашњавање из члана 4. ст. 3, Комисија, у року од 8 дана  

подноси директору коначно мишљење са предлогом мера, у складу са актима РНИДС-а 

који уређују питање регистрације назива домена. 

Ако Комисија, на основу расположивих доказа, нађе да није дошло до повреде аката о 

регистрацији назива домена, предлаже директору закључење поступка уз одбацивање 

примедбе. 

Директор, на основу коначног мишљења комисије са предлогом мера доноси  одлуку 

која се доставља овлашћеном регистру, односно регистранту против чијег поступања је 

поднета примедба. Након достављања одлука се реализује у року од 8 дана. 

Члан 6. 

На достављену одлуку директора, овлашћени регистар, односно регистрант против 

чијег поступања је поднета примедба имају право жалбе Управном одбору  РНИДС-а у 

року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

Жалба се подноси у писаном облику преко Комисије, а која оцењује њену дозвољеност 

и благовременост. Уколико је жалба неблаговремена или поднета од стране 

неовлашћеног лица, Комисија ће исту одбацити.  

Пошто утврди да је жалба дозвољена и благовремена, са образложењем о основаности 

жалбе и предлогом одлуке, жалбу и цео предмет Комисија доставља Управом одбору.  

Управни одбор одлучује по жалби, према мишљењу и другим материјалима које 

достави Комисија. Уколико сложеност проблематике то налаже Управни одбор ће 

ангажовати до два лица правне струке ради помоћи у разматрању одређене жалбе.  



 Члан 7. 

Управни одбор одлучује по жалби у року од 15 дана од дана подношења.  

Управни одбор, у одлучивању по жалби може, у складу са актима којима се уређује 

регистрација назива домена, преиначити  одлуку директора, поништити одлуку 

директора у целини или одлучити о одбацивању жалбе. 

Члан 8. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о формирању и раду 

комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији националних домена и 

раду овлашћених регистара од 30. 3. 2011. године. 

Поступци започети по Правилнику о формирању и раду комисија за утврђивање 

повреде одредби аката о регистрацији националних домена и раду овлашћених 

регистара од 30. 3. 2011. године биће завршени сагласно одредбама овог Правилника. 

 

 

У Београду, 5. јун 2014. године  

Председник УО 

_____________ 

Душан Стојичевић 


