На основу члана 31. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 118/08 и 11/09), члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 118/08), Влада Републике Српске, на 136. сједници одржаној
30. јула 2009. године, донијела је

УРЕДБУ
О РЕГИСТРУ СПОРАЗУМА И ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА
СУБЈЕКТИМА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 1.
Овом уредбом прописује се успостављање и вођење Регистра споразума, протокола и
меморандума о сарадњи (у даљем тексту: Регистар) које Влада Републике Српске и републички орган
управе (у даљем тексту: овлаштени орган) закључе са овлаштеним субјектима у иностранству, ради
успостављања и развоја регионалне сарадње, те начин и рокови за подношење пријаве за њихов упис
у Регистар.
Члан 2.
Ова уредба примјењује се на закључене споразуме, протоколе и меморандуме о сарадњи из
области привредне (трговинска, пољопривредна, саобраћајна и друга привредна област),
научнотехнолошке, еколошке, културне, образовне, спортске, здравствене и социјалне сарадње.
Члан 3.
(1) Циљ Регистра је да се јавно и транспарентно, на једном мјесту, воде подаци о свим
закљученим споразумима, протоколима и меморандумима о сарадњи овлаштеног органа са
субјектима у иностранству.
(2) Регистар је централизована евиденција свих закључених споразума, протокола и
меморандума о сарадњи између овлаштеног органа и субјекта у иностранству, који садржи све
потребне податке о учесницима, циљу и областима у којима су споразуми, протоколи и меморандуми
закључени.
Члан 4.
Регистар се састоји од материјалне и електронске базе података о свим закљученим
споразумима, протоколима и меморандумима о сарадњи и води се у Министарству за економске
односе и регионалну сарадњу (у даљем тексту: Министарство).
Члан 5.
(1) Овлаштени орган дужан је да Министарству поднесе пријаву о закљученом споразуму,
протоколу и меморандуму о сарадњи са субјектима у иностранству.
(2) Уз пријаву из става 1. овог члана овлаштени орган доставља овјерене копије закљученог
споразума, протокола или меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству на једном од
службених језика и писама Републике Српске.

(3) Пријава се доставља у року од 30 дана од дана закључења споразума, протокола или
меморандума о сарадњи.
Члан 6.
(1) Регистар садржи сљедеће елементе за упис споразума, протокола и меморандума о
сарадњи:
а) регистрациони број,
б) назив,
в) број и датум закључивања,
г) циљ закључивања,
д) предмет,
ђ) области на које се односи,
е) овлаштене стране за закључивање,
ж) вријеме важења,
з) измјене и допуне,
и) услови за продужење важења,
ј) разлог за престанак важења и
к) начин рјешавања спорова о тумачењу и примјени.
(2) Поред елемената из става 1. овог члана, Регистар садржи податке о контакт лицу
овлаштеног органа (број телефона, број факса и електронску адресу).
(3) Електронска база података, са подацима из ст. 1. и 2. овог члана, доступна је јавности
путем интернет странице Министарства.
Члан 7.
(1) Пријаву из члана 5. ове уредбе овлаштени орган подноси Министарству у материјалном и
електронском облику.
(2) Пријава мора да садржи елементе из члана 6. ст. 1 и 2. ове уредбе.
(3) Уколико Министарство утврди да је пријава непотпуна, односно неправилно састављена,
тражиће од овлаштеног органа да у року од 15 дана од дана обавјештења пријаву допуни или
исправи.
(4) Ако овлаштени орган у року из става 3. овог члана не допуни, односно не исправи пријаву,
сматра се да иста није поднесена.
Члан 8.
(1) По пријему уредне и потпуне пријаве, Министарство додјељује јединствени
регистрациони број сваком споразуму, протоколу и меморандуму о сарадњи који се уписују у
Регистар.
(2) Овлаштени орган обавјештава се о извршеном упису у Регистар.

Члан 9.
Сваку измјену и допуну регистрованих споразума, протокола и меморандума о сарадњи или
престанак њиховог важења, овлаштени орган обавезан је да пријави Министарству, у складу са чл. 5.
и 7. ове уредбе.

Члан 10.
Овлаштени орган обавезан је да пријави споразуме, протоколе и меморандуме о сарадњи
закључене прије ступања на снагу ове уредбе, у року од три мјесеца од дана њеног ступања на снагу.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Српске“.
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