Службен весник на РМ, бр. 30 од 10.02.2014 година

20140300975
МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРНЕТ
Врз основа на член 10 став 1 алинеја 8 и 9 од Законот за основање на Македонската
академска истражувачка мрежа МАРнет (“Службен весник на Република Македонија“
број 124 /10 од 20.09.2010 година), Управниот одбор на МАРнет на седницата на ден
25.12.2013 донесе,
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И
УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ МАКЕДОНСКИ .МК ДОМЕН
Член 1
По член 24 се додава нов член 24-а кој гласи:
Регистрантот не смее доменот да го дава или пренесува на користење на друг субјект,
само во случаеви утврдени со актите на МАРнет.Регистрантот не смее да се откаже, да го
пренесе или да превземе било која форма што значи пренесување на доменот, доколку со
тоа стекнува финансиска или било каква друга корист од субјектот во чија корист го
отстапува доменот.
Доколку Регистрантот постапи спротивно на став 1 од овој член, МАРнет презема
дејства за бришење на сите домени регистрирани од страна нa Регистрантот кој постапил
спротивно на овој член.
Член 2
Членот 40 се менува и гласи:
Сите домени, регистрирани до денот на донесувањето на овој Правилник, и понатаму
остануват регистрирани.
Усогласувањето ќе се врши еден месец пред истекот на регистрацијата на доменот, со
тоа што регистрантот со избор на регистрар од листата на регистрари објавена на
интернет странатата на МАРнет избира регистрар преку кој ќе ја врши пререгистрацијата.
Домените регистрирани пред 01.05.2003 година се должни да се усогласат со одредбите
од овој Правилник до 01.05.2014 година.
Регистрарот во својство на регистрант во рок од една година од потпишување на
договорот има обврска бројот на регистрирани домени да ги намали до 30 (триесет).
Член 3
По член 41 се додава нов член 41-а кој гласи:
МАРнет ќе прекине да ја врши дејноста Регистрар за примарниот домен и сите
секундарни домени освен gov.mk, по започнувањето на работа на други два регистрари на
кои МАРнет ќе ги пренесе овие права со потпишување на договор.
Доколку бројот на регистрари се намали на еден, МАРнет повторно ќе започне да ја
врши дејноста регистрар.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 728/1-04
7 февруари 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Маргита Кон - Поповска, с.р.
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