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АЛСА НЕТ дооел Скопје со седиште на ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2 на ден 04.05.2022 ја донесе следната   

Одлука   
за организацијата на сите активности кои се вршат во врска со домените  

  

АЛСА НЕТ дооел (SERVER.COM.MK) е овластен регистрар од МАРнет за следните активности поврзани со mk 

домени:  

 

Регистрација на .mk домен  

За физичко лице да регистрира домен потребно е:  

1. Да направи on-line нарачка  

2. Да плати 750 денари (без пресметан ДДВ)  

За правно лице да регистрира домен потребно е:  

1. Да направи on-line нарачка  

3. Да плати 750 денари (без пресметан ДДВ)  

По доставуање на целокупните податоци по електронски пат од страна на Регистрантот вработените во  

АЛСА НЕТ дооел Скопје превземаат активности согласно Правилникот за организацијата и управувањето  

со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД на МАРнет и по успешно реализирање на 

барањето, регистрантот добива потврда на неговата официјална електронска адреса.  

  

Обнова на .mk домен  

За физичко лице да обнови домен потребно е:  

1. Да плати 490 денари (без пресметан ДДВ)  

За правно лице да обнови домен потребно е:  

1. Да плати 490 денари (без пресметан ДДВ)  

По доставуање на целокупните податоци по електронски пат од страна на Регистрантот вработените во 

АЛСА НЕТ дооел Скопје превземаат активности согласно Правилникот за организацијата и управувањето 

со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД на МАРнет и по успешно реализирање на 

барањето, регистрантот добива потврда на неговата официјална електронска адреса.  

  

Трансфер на .mk домен + обнова  

За физичко лице да направи трансфер на домен од друг регистрар кај нас потребно е:  

1. Да пополни и потпише формулар Барање за домен  

2. Да обезбеди код за трансфер од стариот регистрар  
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2. Лично да ги достави во нашите простории и да се идентификува со лична карта или пасош  

3. Да плати 490 денари (без пресметан ДДВ)  

За правно лице да направи трансфер на домен од друг регистрар кај нас потребно е:  

1. Да пополни, потпише и печатира формулар Барање за домен  

2. Да обезбеди код за трансфер од стариот регистрар  

3. Да го достави формуларот Барање за домен во оригинал.  

3. Да плати 490 денари (без пресметан ДДВ)  

По доставуање на целокупната документација од страна на Регистрантот вработените во АЛСА НЕТ дооел 

Скопје превземаат активности согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот 

македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД на МАРнет и по успешно реализирање на барањето, 

регистрантот добива потврда на неговата официјална електронска адреса.  

  

Промена на податоци за регистрант  

За физичко лице да промени податоци на регистрант потребно е:  

1. Да пополни и потпише формулар Барање за домен  

2. Да го достави формуларот Барање за домен во оригинал.  

За правно лице да обнови домен потребно е:  

1. Да пополни, потпише и печатира формулар Барање за домен  

2. Да го достави формуларот Барање за домен во оригинал.  

По доставуање на целокупната документација од страна на Регистрантот вработените во АЛСА НЕТ дооел 

Скопје превземаат активности согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот 

македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД на МАРнет и по успешно реализирање на барањето, 

регистрантот добива потврда на неговата официјална електронска адреса.  

  

Промена на податоци за административен, технички контакт или именски опслужувачи  

За физичко лице да промени податоци за административен или технички контакт потребно е:  

1. Да испрати електронска порака од електронската адреса која е во нашиот систем регистрирана како 

електронска адреса на регистрант со бараните промени  

За правно лице да за административен или технички контакт потребно е:  

1. Да испрати електронска порака од електронската адреса која е во нашиот систем регистрирана како 

електронска адреса на регистрант со бараните промени  

По доставуање на целокупните податоци по електронски пат од страна на Регистрантот вработените во 

АЛСА НЕТ дооел Скопје превземаат активности согласно Правилникот за организацијата и управувањето 

со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД на МАРнет и по успешно реализирање на 

барањето, регистрантот добива потврда на неговата официјална електронска адреса.  
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Бришење на .mk домен  

За физичко лице да обнови домен потребно е:  

1. Да пополни и потпише формулар Барање за домен  

2. Да го достави формуларот Барање за домен во оригинал.  

За правно лице да обнови домен потребно е:  

1. Да пополни, потпише и печатира формулар Барање за домен  

2. Да го достави формуларот Барање за домен во оригинал.  

По доставуање на целокупната документација од страна на Регистрантот вработените во АЛСА НЕТ дооел 

Скопје превземаат активности согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот 

македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД на МАРнет и по успешно реализирање на барањето, 

регистрантот добива потврда на неговата официјална електронска адреса.  

  

  

  

 04.05.2022                  За АЛСА НЕТ дооел Скопје  

Управител Александар Апостолски  


