
 СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 
 

 

Стране потписнице: 

 

1. Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), 

Жоржа Клемансоа 18а, Београд, МБ: 17680544, коју заступа вд директор 

Жарко Кецић, 

 

и 

 

2. Удружење Милутин Миланковић из Београда, Маршала Бирјузова 53, МБ: 

17677616 којe заступа председник Удружења мр Славко Максимовић 

 

Члан 1. 

 

Стране потписнице сагласно констатују: 

 

РНИДС је стручна, нестраначка, невладина и недобитна организација која управља 

регистром националних интернет домена Републике Србије сагласно одлуци 

организације ICANN (Интернет корпорација за додељена имена и бројеве), са основним 

циљем остваривања општег интереса свих грађана Србије, уз поштовање принципа 

квалитета, ефикасности, независности и транспарентности. РНИДС има закључен 

споразум о сарадњи са Министарством за телекомуникације и информационо друштво, 

у време потписивања надлежним органом државне управе у области телекомуникација  

и информационог друштва. Предметним Споразумом, РНИДС је препознат као 

организација која управља националним регистром интернет домена за Републику 

Србији. 

 

Удружење Милутин Миланковић је јединствено научно-стручно, истраживачко, 

меморијално, едукационо-васпитно, непрофитно и невладино удружење, формирано 

2007. године ради промовисања научног стваралаштва, педагошког, књижевног и 

инжењерског деловања великана српске и светске науке Милутина Миланковића. Код 

Агенције за привредне регистре уписано је у Регистар удружења као струковно 

удружење и има својство правног лица. 

 

Члан 2. 

 

У складу са полазним основама, заједничким интересима који су засновани на 

активностима у вези унапређења интернет пословања, и уопште развоја интернета у 

Србији, стране потписнице су сагласне да овим споразумом утврде принципе будуће 

сарадње која се огледа у размени искустава и спровођењу заједничких активности 

едукације и промоције активности Удружења Милутин Миланковић, националних 

интернет домена, интернет пословања и општих питања од значаја за функционисање и 

развој интернета. 

 

 

 

 

 



 

Члан 3. 

 

Стране потписнице су сагласне да сарадњу развијају на равноправним основама, уз 

максималну заштиту професионалних, етичких и материјалних интереса друге уговорне 

стране. 

 

У реализацији сарадње у складу са овим споразумом, стране потписнице су сагласне да 

доследно примењује позитивне прописе Републике Србије. 

 

Члан 4 

 

Сарадња између страна потписница обухвата: 

• Размену искустава и спровођење заједничких активности едукације; 

• Међусобну промоцију активности, у складу са политиком пласирања садржаја обе 

стране; 

• Едукативне програме РНИДС-а за чланове Удружењa Милутин Миланковић; 

• Заједничку организацију стручних догађаја; 

• Друге облике сарадње у оквиру заједничких и општих интереса. 

 

Уговорне стране ће по потписивању овог споразума промовисати ову сарадњу каналима 

комуникације са јавношћу које редовно користе у обављању сопствене делатности.  

 

Члан 5. 

 

Свака страна потписница сноси сопствене трошкове у реализацији сарадње утврђене 

овим споразумом.  

 

У случају да стране потписнице овог споразума одлуче да реализују конкретан правни 

посао са међусобним правима и обавезама облигационоправног карактера, исти ће се 

уредити закључивањем посебног уговора.  

 

У случају да одређени сегмент сарадње захтева размену поверљивих података, стране 

потписнице ће сагласно својим интерним актима размотрити тај део сарадње, те уколико 

постигну сагласност, потписаће уговор о чувању поверљивости података. 

 

Члан 6. 

 

У случају несагласности у реализацији споразума, стране потписнице су сагласне да 

неспоразуме решавају заједнички и у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико је природа неспоразума или спора таква да се не може решити договором и 

усаглашавањем, свака од страна потписница има право да писаним путем откаже овај 

споразум, уз отказни рок од најмање месец дана. 

 

Члан 7. 

 

Све измене и допуне овог споразума пуноважне су само уколико су сачињене у писаној 

форми. 



 

Овај споразум се закључује на неодређено време, с тим да га свака страна може отказати 

достављањем писаног обавештења другој страни, са отказним роком од најмање три 

месеца.  

 

Овај споразум престаје да важи у случају престанка постојања страна потписница, 

односно у случају губитка статуса националних регистра интернет домена.  

 

 

 

Члан 8. 

 

Овај споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по два примерака 

припада свакој страни потписници 

 

У Београду, дана 5. 9. 2017.  

 

_________________________    ___________________________ 

  

РНИДС                                                                        Удружење Милутин Миланковић 

 


