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СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
Стране потписнице:

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), Жоржа Клемансоа 18а,
Београд, ПИБ 104852190, матични број 17680544 коју заступа в.д. директор Жарко Кецић,
и
Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, ПИБ 100335096, матични број 07185286
кога заступа Проф. др Драган Антић, ректор (у даљем тексту: Универзитет)

Члан 1.
Стране потписнице сагласно констатују:
РНИДС је стручна, нестраначка, невладина и недобитна организација која управља регистром
националних интернет домена 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.
Положај Универзитета у Нишу утврђен је чланом 33. Закона о високом образовању Републике
Србије, по коме је Универзитет самостална високошколска установа која у обављању делатности
обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као компоненте
јединственог процеса високог образовања.
У складу са полазним основама, заједничким интересима, стране потписнице су сагласне да овим
Споразумом утврде принципе будуће сарадње која се огледа у размени искустава и спровођењу
заједничких активности едукације и промоције безбедности на Интернету, националних интернет
домена и других сродних питања.

Члан 2.
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 важеће прописе Републике Србије.
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Члан 3.
Уговорне стране ће по потписивању овог Споразума промовисати сарадњу каналима
комуникације са јавношћу које редовно користе у обављању сопствене делатности.

Члан 4.
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 5.
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 три месеца.

Члан 6.
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, као и у случају
да РНИДС изгуби статус националних регистра интернет домена.

Члан 7.
Овај Споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по два примерака припада
свакој страни потписници.
У Београду, 22. 12. 2017.

ЗА УНИВЕРЗИТЕТ, РЕКТОР

ЗА РНИДС

Проф. др Драган Антић

Жарко Кецић
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