СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

закључен дана 4. децембра 2019. године, између
ФОНДАЦИЈЕ „РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ“ (РНИДС),
Жоржа Клемансоа 18а, Београд, коју заступа в.д. директора – Дејан Ђукић ( у даљем
тексту: РНИДС), с једне стране
и
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, Булевар Краља Александра 67,
којег заступа декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Зоран
Мирковић (у даљем тексту: ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ), с друге стране.

Члан 1.
Овим Споразумом, РНИДС и Правни факултет (у даљем тексту: УГОВОРНЕ СТРАНЕ)
успостављају сарадњу у области организовања и спровођења научних и стручних
скупова, едукативних радионица, округлих столова, семинара и стручних дебата о
правним питањима од интереса за уговорне стране.
Уговорне стране такође могу организовати објављивање научних и стручних
публикација, успостављање наградних студентских тема, као и других видова сарадње о
правним питањима у вези са интернетом.
Уговорне стране се саглашавају да ће, као једну од активности из става 1, члана 1 овог
Споразума, сваке друге године (године која се завршава парном цифром) организовати
конференцију „Интелектуална својина и интернет“ и издати пратећи зборник радова.
Уговорне стране се саглашавају да ће, као једну од активности из става 1, члана 1 овог
Споразума, сваке друге године (године која се завршава непарном цифром)
организовати трибину под називом „Интернет дијалог“.
Приликом организације скупова из става 1, члана 1 овог Споразума, Правни факултет
задржава научну аутономију.
Члан 2.
Ради спровођења активности из члана 1 овог Споразума, уговорне стране ће на почетку
сваке године или у појединачном случају доносити конкретне одлуке о њиховом
спровођењу.

Члан 3.
Уговорне стране су овај Споразум сачиниле по својој вољи, те га у знак тога прихватају и
потписују. Дан његовог потписа је дан ступања на снагу.
Споразум се закључује на неодређено време, а може бити раскинут једностраном
изјавом воље у писаном облику, са отказним роком од шездесет дана.
Члан 4.
Овим Споразумом не преузимају се било какви трошкови рада или активности друге
уговорне стране, који су у вези са Споразумом.
О финансирању појединих активности из члана 1 овог Споразума Уговорне стране ће се
накнадно споразумети у сваком конкретном случају.
Члан 5.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, водећи рачуна о
циљевима закључивања споразума.
Уколико се уговорне стране не договоре о начину финансирања активности у складу са
чланом 4, став 2 овог Споразума, односно уколико се не договоре о било којем другом
спорном питању, Споразум се сматра раскинутим без протека отказног рока и не
производи финансијске обавезе за другу уговорну страну.
Члан 6.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка.

За РНИДС:
_____________________________
Дејан Ђукић
в.д. директора Фондације РНИДС

За Правни факултет:
________________________
професор др Зоран Мирковић
декан Правног факултета
Универзитета у Београду

