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Општи услови коришћења услуга хостинга и регистрације домена 

 

Општи услови коришћења услуга дефинишу општа правила коришћења услуга између 

предузећа БитЛаб (у даљем тексту Давалац услуга) и корисника услуга (у даљем тексту 

Корисник) с циљем да се свим корисницима омогући квалитет и поузданост у коришћењу 

услуга. 

 

1.1. Обавезе корисника 

 

- Корисник је обавезан да поштује услове коришћења услуга, који дефинишу фер 

правила коришћења истих, са циљем да се свим корисницима омогући 

максимални квалитет и поузданост у коришћењу услуга.  

- Како би се одређени сервис активирао, Корисник је дужан да по закључењу 

уговора Даваоцу услуга исплати накнаду за иницијално укључење, као и уплату за 

обрачунски период предвиђен услугом и важећим цјеновником.  

- Корисник је дужан да се детаљно упозна са свим карактеристикама, захтјевима, 

ограничењима, као и документацијом и условима коришћења услуге прије њеног 

наручивања. 

- Прије завршеног обрачунског периода, Корисник је дужан да плати предрачун 

уколико жели да настави са коришћењем услуге. Давалац услуга доставља 

предрачун Кориснику до 30 дана прије краја обрачунског периода. 

- Уколико Корисник пропусти наведени рок за продужење коришћења услуге, 

Давалац услуга има право да у потпуности обрише неплаћену услугу, без обавезе 

чувања резервне копије Корисникових података. 

- Корисник даје сагласност Даваоцу услуга да изврши интервенцију било ког облика 

над закупљеним услугама Корисника, како би спријечио појаве попут оптерећења 

софтвера, техничких сметњи другим корисницима услуга или злоупотребу сервиса 

од стране трећих страна и неовлашћених лица. 

- Корисник је обавезан да редовно ажурира своје контакт информације, кроз 

кориснички налог који му је додијељен приликом куповине услуга.  
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- Корисник је обавезан да Даваоца услуга унапријед писмено обавијести о контакт 

особама које су овлашћене да за рачун Корисника договарају коришћење, 

наручивање или отказивање услуге. 

- Корисник се обавезује да свој хостинг налог неће користити за постављање и 

промоцију сајтова за продају wеб хостинг услуга (укључујући продају интернет 

домена), а да то нису услуге Даваоца услуга. 

- Корисник је дужан да чува приступне податке сервисима Даваоца услуга, као и да 

изврши све неопходне техничке и организационе мјере како би исти подаци били 

безбиједни и заштићени од неовлашћеног приступа и злоупотребе. 

- Корисник је одговоран за цјелокупан садржај wеб хостинг налога и у потпуности 

сноси сву материјалну и кривичну одговорност која произилази из употребе и 

посједовања истог.  

- Корисник је одговоран за безбједност, интегритет и доступност својих података и у 

обавези је да самостално прави резервне копије података које држи на свом wеб 

хостинг налогу. 

- Корисник се обавезује да садржај који постави на интернет презентацију неће 

угрожавати или повриједити нечија лична права, вршити повреду добрих 

пословних обичаја и правила о заштити права потрошача, дјело нелојалне 

конкуренције, повреду одредби ауторског права и права индустријске својине, 

кривично дјело или привредни преступ, повреду уговора, конвенција и препорука 

у области телекомуникационог права као и кодекса понашања на интернету чију је 

примјену прихватио Давалац услуга. 

- Кршење било којих од ових услова може резултирати моменталном суспензијом 

или деактивацијом услуге без претходног обавјештења. 

- Корисник има могућност да домен пресели код било ког провајдера, само уколико 

је измирио сва дуговања према Даваоцу услуга. 
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1.2. Обавезе даваоца услуга 

 

Давалац услуга ће почети са испуњењем својих обавеза тек када од Корисника прими 

уплату за предвиђењи обрачунски период коришћења услуга, у складу са актуелним 

цјеновником односно издатом профактуром. 

Давалац услуга се обавезује да ће Кориснику услуга омогућити следеће: 

- Да на сервер Даваоца услуга постави презентацију, 

- Непрекидну везу интернет презентације Корисника с интернетом, у оквиру 

уговорених ограничења, 

- На захтјев Корисника обавити регистрацију домена, у складу с прописима и 

цјеновником Даваоца услуга, 

- Отварањем хостинг пакета Кориснику иницијално дефинише приступне параметре 

за ажурирање презентације, као и да омогући Кориснику приступ статистикама 

посјећености интернет презентације, 

- Својим пословањем не врши повреду права на заштиту тајности података у вези 

Корисника и његове презентације, изузев у случајевима изричито одређеним 

законом, 

- Да ће се максимално трудити да доступност не буде мања од 99% годишње, 

- Да омогући слање електронске поште користећи закупљени wеб хостинг и е-маил 

сервисе на њему, 

- Видљивост садржаја постављеног на wеб хостинг налог путем закупљене интернет 

адресе, 

- Да Кориснику пружи техничку подршку која се односи на употребу закупљених 

услуга, и електронском поштом и путем wеб сервиса за подршку. Техничка 

подршка не обухвата помоћ и савјетовање у вези са креирањем садржаја 

презентације, употребе софтвера који се испоручује уз закупљене услуге, као ни 

питања везана за проблеме који настају у оквиру самог софтвера који Корисник 

користи, 

- Да Кориснику пружи информације у трајању закупљених услуга, њиховим 

цијенама, као и да редовно фактурише закупљене услуге, 



 

БитЛаб 
Mладена Стојановића 4 

00 387 51 340 614 
www.bitlab.rs 

Матични број: 115659 
Ж.Р.: 5620998119242807 

д.о.о. 
78 000 Бања Лука 
00 387 66 516 174 
office@bitlab.rs 
ЈИБ: 4403711250001 
НЛБ Развојна Банка а.д. 

 

 

 

4 
 

- Информисање о свим промјенама које настају усљед редовног одржавања сервера 

и сервиса Даваоца услуга, 

- Мјерење искоришћености интернет саобраћаја, доплату у случају прекорачења или 

могућност закупа додатног саобраћаја, 

- Давалац услуга доменско име региструје на име Корисника, 

- Уколико Корисник не измири све обавезе према Даваоцу услуга губи право 

власништва над доменом, 

- Уколико садржај није доступан усљед пропуста интернет провајдера који Корисник 

користи за приступ интернету, Давалац услуга не сноси одговорност 

- Давалац услуга није одговоран за све прекиде у раду који су изазвани од стране 

фактора на које се не може директно утицати или их нема под својом 

надлежношћу и контролом, те прекиде у раду изазване редовним и најављеним 

одржавањем сервера и ажурирањем сервиса, 

- Давалац услуга није одговоран за било који вид материјалне или друге штете који 

може настати употребом услуга од стране Корисника или прекидима у њиховом 

функционисању. 

 

1.3. Цјеновник и измјене цјеновника 
 

- Давалац услуга одређује цјеновник свих услуга и јавно га чини доступним на свом 

веб сајту. Давалац услуга задржава право измјене цјеновника без претходних 

најава и одређивања датума од којег ће се измијењени цјеновник примјењивати, 

- Корисник је у обавези да изврши плаћање за испоручене услуге Даваоцу услуга, у 

року који је наведен на профактури, 

- У случају кашњења Давалац услуга има право зарачунавања затезне камате, а 

уколико је кашњење веће од 20 радних дана, има право да без претходног 

обавјештења Корисника обустави даље коришћење сервиса, 
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- Уколико Корисник није измирио своје обавезе према Даваоцу услуга у 

договореном року, по измирењу свих обавеза Давалац услуга ће Кориснику 

обновити услугу уз наплату трошкова поновног укључења. 

 

 

  Зa БитЛаб д.o.o. 

                

          Бранко Васиљевић 
                 директор 
 


