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Барање за домен 
 

Име на доменот  __________________________________________.mk  
 

Подносител на Барањето 
 
Целосен назив  
Седиште Улица    Број  

Поштенски код  Град  
Даночен број*  
Контакт телефон  
Електронска пошта  
 

бара да се изврши 

       Регистрација на доменот      Промена на регистрант на доменот*** 

   Бришење на доменот**      Промена на податоци за доменот**** 
 

 

 

 

Име, презиме и потпис на подносител 

 
 
 
 

*Задолжително само доколку регистрантот е правно лице. 
**Со бришење на доменот од Регистарот на МАРнет, доменот ќе биде слободен за регистрација од 
страна на други заинтересирани лица. 
***Новиот  регистрант поднесува ново Барање за домен  
Целосен назив на 
новиот регистрант 

 

 

**** За Промена на податоци за доменот и регистрација на нов домен се пополнува и втората страница. 
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Податоци за контактите 
Административен име и презиме:  
 контакт електронска  пошта:  
   телефон:  
Технички име и презиме:   
контакт електронска  пошта:  

   телефон:  
Забелешка за приватност: Податоците за административниот и техничкиот контакт, кои регистрантот ќе ги наведе во ова барање 
се објавени на интернет страницата на МАРнет. Објавувањето на овие податоци служи исклучиво за намена за која се прибираат, 
т.е. да обезбедуваат контакти со назначените лица исклучиво за работи во врска со регистрираниот домен. Во таа смисла, со 
нивното наведување во овој образец регистрантот потврдува дека споменатите лица се информирани и согласни нивните податоци 
да се појават во Регистарот. 

Имиња и IP адреси на именските опслужувачи за доменот: 
Примарен опслужувач 

име:   IP адреса   

Секундарен опслужувач 

име:   IP адреса   

Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

 Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

 Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

 Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

 Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

 Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

 Дополнителен опслужувач 

име:   IP адреса   

  

Доколку даден именски опслужувач е поддомен на доменот кој треба да се регистрира, задолжително се наведува 
барем една негова званична IP адреса. Во спротивно тоа не е потребно. 
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