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РЕПУБЛИКА СРПСКА – коју представља председница Владе Републике Српске
Жељка Цвијановић
(у даљем тексту: стране потписнице)
Сагласне с чињеницом да регионална сарадња представља незаобилазан фактор
привредног развоја, културне и институционалне сарадње и развоја међусобних односа и
традиционалних веза и јачања пријатељства,
са жељом да ојачају везе и узајамно разумевање – успостављањем делотворне сарадње,
пре свега у погледу привредне и пољопривредне размене, здравствене заштите,
образовања, културе, научних истраживања, као и програма развоја, стране потписнице
споразумеле су се о следећем.
Члан 1.
Према овом протоколу, сарадња ће бити реализована у складу с правним нормама
Републике Српске – с једне стране и Аутономне покрајине Војводине (Републике Србије)
– с друге стране, на начин и у обиму дефинисаним законима двеју земаља.
Члан 2.
У складу са својим надлежностима, стране потписнице ће стварати чврсте основе за
заједничке активности предвиђене овим протоколом.
Члан 3.
Стране потписнице, тежећи развоју и јачању билатералних веза, на бази равноправности,
узајамне користи, међусобног разумевања, поштовања и поверења, сагласне су с тим да
подржавају узајамну сарадњу и развијају активности на подручју:
привредног развоја и предузетничке делатности;

размене пољопривредних добара и успостављања сарадње стручних
пољопривредних служби;
сарадње развојних агенција с циљем привлачења средстава из фондова Европске
уније;
науке, културе, технолошког развоја, образовања и сарадње између универзитета;
интензивирања трговинске размене;
узајамних наступа на сајмовима;
редовне размене информација о процедурама, пореским олакшицама, законским
решењима, начину функционисања трговине, као и о тежишним извозним потенцијалима;
здравства и превентивне заштите здравља становника.
Члан 4.
Стране потписнице биће у сталном радном контакту ради одређивања приоритета у
развоју међусобних односа.
Члан 5.
Стране потписнице сагласне су с тим да образују Одбор за спровођење Протокола (у
даљем тексту: Одбор), с једнаким бројем представника сваке од страна потписница.
Члан 6.
Чланови Одбора:
1) представници Републике Српске:
- председница Владе Републике Српске;
- министар за економске односе и регионалну сарадњу;
- министар индустрије, енергетике и рударства;
- министар здравља и социјалне заштите;
- министар просвете и културе;
- министар науке и технологије.
2)
-

представници Аутономне покрајине Војводине:
председник Покрајинске владе,
покрајински секретар за привреду и туризам;
покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу;
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност;
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама;
покрајински секретар за здравство.
Члан 7.

Одбор прати реализацију овог протокола, усклађује активности и предлаже мере за
унапређивање сарадње.

Одбор ће се састајати наизменично – у Републици Српској и у Аутономној покрајини
Војводини.
Ради организовања својих активности, Одбор ће донети пословник о раду.
Члан 8.
Овај протокол закључује се на неодређено време.
Свака страна потписница може отказати важење овог протокола, уз отказни рок од три
месеца.
Спорна питања у вези с тумачењем и реализацијом овог протокола биће решавана
консултацијама у Одбору.
Члан 9.
Стране потписнице могу мењати или допуњавати овај протокол анексима који ће чинити
саставни део овог протокола.
Члан 10.
Овај протокол ступа на снагу даном потписивања.
Протокол је сачињен у четири (4) истоветна оригинална примерка, по два за сваку страну
потписницу.
За Републику Српску

Жељка Цвијановић
председник
Владe Републике Српске
_____________________

У Новом Саду, 22.09.2017. године

За Аутономну покрајину Војводину

Игор Мировић
председник
Покрајинскe владe
_______________________

