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ЫОГРАД, >корж~ кмrмщо~ ll!a, спрат 1 

(1/JJ 'J I • У Београду, дана Г (• е~<t'тране лотпнсшщс: 

Фо11дацнја "Регнстар нацноналног шпернст дO!IICШI Србвје" (РНИДС), Жоржа Клемансоа 18а, 
Београд, коју заступа д11ректор Данко Јевтовнћ, 

11 

Удружење "друштво Србије зл односе са janнoшliy", Београд-Старн Град, Царл Лазара 5-7, које заступа 
Јелена Шарснац 

Члан 1. 

Стране гютшtсн1щс сагласно констатују: 

РНИДС је стручна, нестраначка, невладшш н недобнтна органшаuнја која управља регистром 

IШЦIIOHaлн ii X 11нтсрнст домена Републвке Србије сагласно одлуци ор•·юшзацнјс ICANN (Интернет 
корлорацнја за додељена нмена и бројеве), са основюt.М цнљем остварвпања онштеr ннтереса свпх грађана 

Србнје, уз 1юштоnањс принципа квалитета, ефикасносш, незав1ЈСност11 н трансnарентности. РНИДС 1ша 

закључен споразум о сарадњи са Мию1старством за телекомут1кац11је 11 ннформацноно лруштво, у време 
IIОПшснвања надлежннм орrаном држащ1е управе у области тснекомуюгкацнја нннформащюног друштва. 

Прсдмстннм Споразумом, РНИДС је препознат као орrаннзацнја која упрnnља нац1юналю!111 регнстром 

ннтернет домена за Републику Србнји. 

Удружсње грађа11а .,Друштво Србнје за односе с јавношћу" је у друже ље грађа11!1 ч11јн су чланоuн тща која 
се професнонално баве делатношt\у и пословима односа с јавношћу, а ж1ше 11 раде на тер11торнј н Ренублнке 
Србије. Друштво је струковно, непрофитно, добровољно 11 самосташю 11ац110~1ално удружењс које 
омогућава •1лаrюuнма да обликују, изражавају 11 уређују своје струков не тперссс у областн струке односа 
сјавношћу. 

Члан 2. 

У складу са лолазннм основама, заједюЈЧЮ!М интересЈ!!IШ којн су заснованн на акт1tвноспrма у nезп 

унапређења интернет пословања, стране потnнсшще су сагласне да овим споразумом утврде nрнншmе 
будуће сарадњс која се огледа у разме1111 11екустава н спровођењу заједшrчкiЈХ акт1mностп едукщнје u 
промоцнје квашггетноr присуства на И11тер11ету, н1пернет пословања, примене Интернета у промоцнјн, 

маркетингу, бренпирању 11 др. 

Члан 3. 

Стра11с nоп нtсmщс су сагласне да сарадњу развијају на раn•юправнttм ocнouaмrt, уз макснмалну зашпrту 

професнонан н1rх, епrчюrх 11 матернјалюrх ннтереса друге уговорне стра не. 

У реалнза1t~lј11 сарадње у складу са овнм споразумо~t, стране norПJICIIIII!e су саrлас11е да 

прнмењује пoзiПIIDIIe пропнсе Ре1 1убнвке Србнје. 
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Сарадња взмеђу страна nотлисн1ща обухо<на: 

• Размену llскустава 11 спровођење заједв11чк11х акп1вносп1 сдукац11јс; 

а Меlјусоб11у nромоц11ју акп• в•юсп1, у складу са пол1tт11к0м шЈас11рања садржаја обе сч)ане; 
• Едукативне проrра~•е РНИДС-а за 'Јланоnе 11 партнере ДСОЈ-а; 
• Заједнii'IКУ орrаннзащ1ју стручн11х догађаја; 

8 Друге ОбЛIIКС СарадЊС у OKBIIJJY зајСдНIIЧЮЈХ 11 OПWT II X IIIITCpeca. 

LЈлан 5. 

Свака стра11а nOTПIICIIIIЩI снос1 1 соnствене трошкове у реал11зацнј11 сарадње утврђене оuнм с1 юраз~юм. 

У случају да стране потmюнщс овог споризума одлуче да pcamiЗyjy конкрс·t atc враuс111 посао са 
међусобн11М пр1ш11ма 11 обавезама oбщlraЦIIOIIOnpaniiOГ карактера, нсп1 ћс се уред11п1 закључнвањем 
nосебног уговора. 

У случају да одређе~ш сегмент сарадње захтева размену nоверљ1m11Х података, стране потпнсюще ће 
сагласно својны 1mтерннм актныа раз~ютрнтн тај део сарадње, те уl\олнко nостnгну сагласност, nотпнсаће 
уговор о 'l)'вању nоверљивостн nодатак<~ . 

Члан 6. 

У случају несаrл<~сностн у ремюацнјн сnоразума, стране nотпнсюще су с<~гласне д<l неспораз~fе реm<~вају 
зajeДHIIЧKII 11 у духу добрих nOCЛOBНIIX 0611•1аја. 

Уколпко је 11р11рода нсс сюразума ИЈШ с1юра таква да се нс може pcШIIТit договором 11 )'C<I I "JJ<Iwauaњeм, свака 
од страна Iютлнсшщ<~ нма право да шtсаннм путем откаже овај сноразум, уз отказюt рок од најмање месец 
дана. 

Члап 7. 

Сое нзмене 11 доnуне ово1· спораз~rа nуноважнс су само уколнко су сачнњене у пнсаној форщt. 

Ооај споразум се закључује 11а неодређено време, с пш ~<1 га свакп странп може опшзаш достаољnњем 
nнсаног обавештсња друt·ој стр::шн, с<1 отказн1ш роко~• од најмањс трн r.teccцa. 
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Члан 8. 

Овај сnоразум је сачтъен у 4 (чет11р11) 11стоветн11х nрнмерака, од rюјнх по доа nprrмepaкa nрнnада свакој 
CЧJ<IHII ПOППICHIII\11 

ЗАДСОЈ 
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