
Javni poziv za iskaz interesa kandidata za imenovanje članica i članova  

Povjerenstva za upravljanje domenom .hr 

Na temelju članka 4. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom 

internetskom domenom (NN 38/2010, 81/2015 i 5/2017) a radi prikupljanja prijava 

kandidata  

  

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA - CARNET 

objavljuje 

J A V N I  P O Z I V 

za iskaz interesa kandidata za imenovanje članica i članova Povjerenstva za upravljanje 

domenom .hr 

 

1. Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr (dalje u tekstu: Povjerenstvo) nezavisno je stručno 

tijelo CARNET-a sastavljeno od pet članova koje na prijedlog ravnatelja CARNET-a imenuje 

Upravno vijeće CARNET-a.  

 

Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od četiri godine. 

 

Povjerenstvo donosi odluke iz područja primjene Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom 

nacionalnom internetskom domenom ako pojedina odluka nije Pravilnikom stavljena u 

nadležnost druge osobe ili tijela.  (dalje u tekstu: Pravilnik) 

 

2. Za članove Povjerenstva za upravljanje domenom .hr mogu biti imenovani kandidati koji su 

priznati stručnjaci iz područja relevantnih za primjenu Pravilnika. 

Na temelju javnog poziva, ravnatelj CARNET-a će predložiti Upravnom vijeću CARNET-a pet 

članova Povjerenstva od kojih: 

• jednog člana Povjerenstva iz reda radnika CARNET-a  

• jednoga člana Povjerenstva iz reda neovisnih stručnjaka sa znanjima i iskustvom iz 

područja pravnih znanosti i informacijsko-komunikacijske tehnologije 

• tri člana Povjerenstva iz redova neovisnih stručnjaka sa znanjima i iskustvom u području 

upravljanja nacionalnim domenskim prostorom Republike Hrvatske. 

 

3. Kandidati su obvezni dostaviti: 

a) životopis  

b) prijavu koja treba sadržavati: 

- osobne podatke: ime, prezime, telefon, e-mail adresu, adresu stanovanja, opis vlastitog 

iskustva, praktičnog i teorijskog rada u području relevantnom za primjenu Pravilnika;  



5. Prijave se podnose zaključno do  8. svibnja 2022. godine, na sljedeću adresu: 

  

 

Adresu elektroničke pošte javni-poziv@domene.hr 

 

ili 

 

 

Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET 

Josipa Marohnića 5 

10000 Zagreb 

 

 

 

s naznakom: Prijava kandidata za člana Povjerenstva za upravljanje domenom .hr  
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