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На основу члана 49. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (у 
даљем текст РНИДС), Управни одбор РНИДС-а на седници од 5. 12. 2016. године донео је 
следећу: 

Одлуку о додели јубиларних признања 
поводом 10 година РНИДС-а 

I. На свечаности поводом 10 година РНИДС-а, која ће бити одржана 17. 12. 2016, биће 
додељена следећа јубиларна признања: 
 

1) Велика плакета за чланове YU NIC-а. На овој плакети ће, поред ознаке јубилеја, 
бити исписан назив „YU NIC, 1994-2006.” и имена: Мирјана Тасић, Божидар 
Раденковић, Ђорђе Пауновић, Ненад Крајновић и Берислав Тодоровић. Додатно, 
сваком од наведених чланова YU NIC-a на свечаности ће бити уручене мање 
плакете (укупно пет), на којима ће, поред ознаке јубилеја, бити исписано њихово 
име и презиме. 

 
2) Велика плакета за државне институције које су пружале покровитељство радним 

групама интернет заједнице за реформу регистра интернет домена. На овој 
плакети ће, поред ознаке јубилеја, бити исписан текст „Државне институције које су 
подржале српску интернет заједницу у формирању РНИДС-а, 2000-2006.” и називи 
следећих институција, заједно са годинама у загради: Савезни завод за 
информатику (2000), Агенција за развој информатике и Интернета (2002), 
Министарство науке и заштите животне средине (2005).  
 

3) Велика плакета за прве суосниваче РНИДС-а. На овој плакети ће, поред ознаке 
јубилеја, бити исписан текст „Први суоснивачи РНИДС-а, 18. 12. 2006.” и називи 
следећих 17 организација: АгитПРОП, Beocity, Београдска отворена школа, 
BeotelNet-ISP, БизНет, Центар за развој Интернета, Естех, Електротехнички 
факултет у Београду, ЕУнет, И нет, Loopia, Математички факултет у Београду, 
Neobee, PCS - SezamPro, Синфоника, StanCo и YUBC System. Додатно, сваком од 
наведених суоснивачи или њиховом правном следбенику на свечаности ће бити 
уручене мање плакете, на којима ће, поред ознаке јубилеја, бити исписан назив 
суоснивача. 

 
 

4) Велика плакета за чланове првог Управног одбора РНИДС-а. На овој плакети ће, 
поред ознаке јубилеја, бити исписан текст „Први Управни одбор РНИДС-а, 8. 7. 
2006.” и имена: Божидар Раденковић, Марина Јовановић, Чедомир Шуљагић, 
Слободан Марковић, Братислав Миловановић, Ненад Крајновић и Војислав Родић. 
Додатно, сваком од наведених чланова првог Управног одбора на свечаности ће 
бити уручене мање плакете, на којима ће, поред ознаке јубилеја, бити исписано 
њихово име и презиме.  
 

 
5) Меморијална плакета, као израз сећања и захвалности преминулим колегама. На 

овим мањим плакетама (укупно две), поред ознаке јубилеја, биће исписан текст „In 
memoriam” и следећа имена и презимена (без описа у загради): Зоран Вигњевић 
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(некадашњи администратор .YU и .RS домена) и Драган Вечерина (члан више 
радних група које су учествовале у стварању РНИДС-а). Ове плакете на свечаности 
ће бити уручене члановима њихових породица.  

II. Ову одлуку објавити на сајту РНИДС-а након свечаности, односно после 17. 12. 2016. 

 

У Београду,       Председник УО 
5. 12. 2016. 

        Војислав Родић 


