ПИТАЊЕ 1:
Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 25. јануара 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Доставите списак свих меморандума које је Влада РС потписала у протеклих 10 година.
ПИТАЊЕ 2:
Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 27. јануара 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (допуна питања)
Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС
у периоду 2006-2015. година.
ОДГОВОР 1:
Број: 05.02/011-26-2/16
Датум: 10.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,
Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 27. јануара 2016. године сљедеће посланичко
питање:
„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС у
периоду 2006-2015. година.“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
У Министарству индустрије, енергетике и рударства у периоду од 2006 – 2015. године потписани су
следећи споразуми, меморандуми и протоколи:


Меморандум о сарадњи на реализацији пројекта изградње ТЕ ГАЦКО 2 закључен је 09.09.2015.
године између Владе Републике Српске и компаније „Donfang Electric Corporation Limited“
(Кина) са намјером истраживања и могућност улагања у пројекат изградње ТЕ ГАЦКО 2.





Меморандум о разумијевању потписан између Владе Републике Српске и компаније „ China
International Water & Electric Corporation“ (CWE) из Пекинга 07.12.2015. године ради израде
пројекта и могућност изградње ХЕ Дабар.
Меморандум о сарадњи закључен је између Владе Републике Српске и компаније „Building
Energy“ из Милана дана 10.12.2015. године са намјером сарадње на развоју енергетских
пројеката, поготово у области ОИЕ (СЕ „Богутово село Јаловиште“ на локацији РиТЕ Угљевик).
Споразум о сарадњи закључен је између Владе Републике Српске и Компаније „NEW
GENERATION POWER“ (USA) и Анекс број 1, с намјером истраживања и могућности
инвестирања у РХЕ Врбничка ријека (Горња Дрина).
Споразум је закључен 26.09.2014., а Анекс 25.03.2015. године.



Споразум о сарадњи закључен између Владе Републике Српске и „Interenergo“ d.o.o. из
Љубљане (компанија у власништву “KI-Kelag International GmbH“ из Аустрије) и Анекс
споразума с циљем истраживања хидропотенцијала доњег тока ријеке Врбас (ХЕ Трн, ХЕ
Лакташи, ХЕ Косјерово, ХЕ Разбој) и других локација, те уступање уговора о концесији за које
се покаже интерес.
Споразум потписан 21.09.2011., а Анекс 08.10.2013. и 25.08.2015. године.



Споразум о сарадњи закључен 25.09.2014. године између Владе Републике Српске и друштва с
ограниченом одговорношћу „ИНТЕР РАО – Инжињеринг“ (Москва) с намјером истраживања и
могућност инвестирања у пројекте у области ОИЕ у РС (ХЕ Бук Бијела, ХЕ Фоча, ТЕ Гацко 2).
Споразуму истекао рок важења.
Споразум о сарадњи закључен 20.04.2014. године између Владе Републике Српске и компаније
China International Water & Electric Corporation (CWE) у циљу истраживања и могућности
улагања у пројекте у сектору енергетике у области обновљивих извора енергије у РС.
Споразуму истекао рок важења.
Споразум о сарадњи између Владе Републике Српске и компаније ЕКОЛ, спол.С.р.о. Брно
Чешка Република од 21.08.2014. године. Предмет Споразума је сарадња у области развоја
пројекта ревитализације или изградње новог енергетског објекта на простору општине Фоча.
Споразуму истекао рок важења.
Меморандум о разумијевању између Републике Српске и АД „Газпром“ из Москве о
прикључењу Републике Српске на гасовод „Јужни ток“, потписан од стране Предсједника
Републике Српске и Предсједник ЗАД „Газпром“.









Меморандум о намјерама закључен 23.04.2013. године, између Владе Републике Српске и
компаније „CGE Engineering Srl“ (Милано) у вези са могућности третмана чврстог отпада и
реализација пројекта „Изградња термовалоризатора Града Бања Лука“.



Меморандум о намјерама између Републике Српске, Владе Републике Српске и CGE
Engineering Srl, Via Gaetano De Castillia 8, 20 124 Милано, Република Италија, од 23.04.2013.
године у вези пројекта „Изградње термовалоризатора Града Бања Лука.



Меморандум о разумијевању између Владе Републике Српске и Владе Републике Србије у вези
рјешавања имовинско-правних односа „Гас-Промет“ Пале и „Србијагаса“ Нови Сад, од
10.07.2013. године.



„Мапа путева за реализацију енергетских пројеката на подручју Републике Српске у оквиру
пројекта прикључења на гасовод „Јужни ток“, од 14.06.2013. године, потписана од стране
Предсједника Републике Српске и Предсједник ЗАД „Газпром“.



Споразум о начину измирења потраживања „Гаспром експорт“ Москва за испоручени, а
ненаплаћени природни гас БиХ за период 1991-1995. године између Владе Републике Српске



















и Владе Федерације БиХ, потписан 07.11.2013. године од стране предсједника Владе
Републике Српске и Владе ФБиХ.
Оквирни протокол о сарадњи на пројекту инфраструктурне изградње од највишег
приоритета у РС (БиХ) закључен је између Владе Републике Српске и „China Power Engineering
Consulting Group Corporation“ из Кине.
Предмет протокола је консалтинг у областима кооперативног развоја планирања и
инжењеринга, пројектне изградње, пројектног финансирања и инвестирања, као и других
области пројеката инфраструктурне изградње у РС, а потписан је 10.09.2013. године.
Споразум о сарадњи склопљен 05.04.2012. године између Владе Републике Српске и
Отвореног акционарског друштва „Федерална хидрокомпанија „RusHydro“ (Москва) ради
сарадње у енергетском сектору и спремниости инвестирања у изградњи хидроелектрана у РС.
Споразуму истекао рок важења.
Споразум о сарадњи између Владе Републике Српске и компаније „NEW GENERATION POWER“
(USA) склопљен 13.11.2012. године с циљем истраживања и могућности инвестирања у
хидроенергетске пројекте у доњем току ријеке Дрине(ХЕ Козлук, ХЕ Дрина 1, ХЕ Дрина 2 и ХЕ
Дрина 3). Споразуму истекао рок важења.
Меморандум о разумијевању закључен 18.03.2011. године између Владе Републике Српске и
Владе Републике Србије у области енергетике ради истраживања и конкретних пројеката
енергетских објеката, приоритетно хидропотенцијала ријеке Дрине и друге активности.
Меморандуму истекао рок важења.
Споразум о сарадњи између Министарства индустрије, енергетике и рударства и KPMG
(Република Словачка), закључен 01.09.2009. године, с циљем помоћи ентитетима у БиХ у
адаптацији модела тржишта електричне енргије у складу са директивама ЕУ. Споразуму
истекао рок важења.
Меморандум о разумијевању између Министарства индустрије, енергетике и рударства и
„International Finance Corporation“ (IFC), потписан 09.03.2009. године, а предмет је кооперација
и организовање радионице „Мале хидроелектране у Републици Српској“. Меморандуму
истекао рок важења.
Протокол о сарадњи склопљен дана 24.01.2008. године између Владе Републике Српске и
„ICELAND ENERGY GROUP“ (Исланд) с намјером изградње и управљања са ХЕ Бук Бијела и ХЕ
Србиње. Протоколу истекао рок важења.
Споразум о сарадњи који је закључен 29.01.2008. године између Владе Републике Српске и
компаније „STATKRAFT“ AS (Норвешка) а предмет споразума је могућност истраживања и
улагања у сектор енергетике у области ОИЕ (Пројекти ХЕ Трн, ХЕ Лакташи, ХЕ Косјерово, ХЕ
Разбој). Споразуму истекао рок важења.
Споразум о начелима енергетске политике од 06.11.2008. године, потписан од стране два
ентитетска премијера и предсједавајућег Савјета министара БиХ.
Протокол о сарадњи на реализацији енергетских објеката потписан 08.09.2007. године између
Владе Републике Српске и фирме „B&R Construction“ iz Чикага (САД) са циљем истраживања
могућности изградње енергетских објеката ХЕ Фоча и ХЕ Дабар, те ХЕ Дубровник 2. Протоколу
истекао рок важења.
МИНИСТАР
Петар Ђокић

ОДГОВОР 2:
Број: 10.1-011-16/16
Датум: 02.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посалника ПДП између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске дана 25. јануара
2016.године у складу са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске, поставио је
сљедеће посланичко питање:
„Доставите списак свих меморандума које је Влада РС потписала у протеклих 10 година“,
као и дана 27.јауара 2016.године допуну посланичког питања:
„Доставите спсак свих споразума и меморандума који су потписали министарства у Влади РС у
периоду 2006-2015.година“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Потписани моморандуми из ресорне надлежности Министарства управе и локалне самоуправе у
протеклих десет година:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Меморандум о сарадњи између Владе Републике Српске и Савеза градова и општина Републике
Српске, закључен 2006.године,
Меморандум о разумијевању у оквиру пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP) – потисан
24.04.2009. у Сарајеву,
Моморандум о сарадњи у вези са спровођењем Пројекта „Beacon Sheme“, који су 2009.године
закључили Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство правде ФБиХ, Савез
општина и градова Републике Српске, Савез општина и градова ФБиХ и Мисија OSCE у БиХ,
Меморандум о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе између Одјела за
међународни развој Уједињеног Краљевства, Агенције за међународни развој и сарадњу Шведске,
Министарства за развој и сарадњу Холандије, делегације Европске комисије у БиХ и Савјета
министара БиХ, Владе Федерације БиХ и Републике Српске, Власде Брчко дистрикта БиХ и
Министарства финансија и трезора БиХ- (Анекс I од 21.12.2009. године, Анекс II од 27.09.2010,
Анекс III од 20.02.2012, Анекс IV од 01.02.2014, Анекс V од 12.05.2015.) који је Влада Републике
Српске закључила 01.02.2007. године, уписан у регистар Министарства за економске односе и
регионалну сарадњу под бројем 152.
Меморандум о реализацији пројекта „Изградња ватрогасног дома у Дринићу“ - 2011. година,
Меморандум о разговорима Владе СР Њемачке са делегацијом Савјета министара БиХ, као и
делегацијом Владе Федерације БиХ и Републике Српске у циљу усаглашавања и припреме
развојне сарадње - 2012.година,

7.

Меморандум о сарадњи између Владе Републике Српске и Савеза градова и општина Републике
Српске, закључен 2012.године,
8. Меморандум о сарадњи од 14.03.2012. потписан између Министарства управе и локалне
самоуправе Владе Републике Српске и Министарство за људска и мањинска права, државну
управу и локалну самоуправу Владе Републике Србије у циљу развоја сарадње у области јавне
управе и локалне самоуправе – уписан у регистар Министарства за економске односе и
регионалну сарадњу под бројем 92,
9. Меморандум о сарадњи од 26.12.2012. потписан између Министарства управе и локалне
самоуправе Владе Републике Српске и Министарства правде и државне управе Владе Републике
Србије у циљу развоја сарадње у области јавне управе и локалне самоуправе,
10. Меморандум о реализацији пројекта централизованог обрачуна плата буџетских корисника из
економско-социјалне компоненте развојног програма Републике Српске – 2013.година,
11. Меморандум о реализацији пројекта „Куповина земљишта за изградњу хладњаче у општини
Оштра Лука“ из економско-социјалне компоненте развојног програма Републике Српске - 2014.
година.
Потписани споразуми:
1.
2.
3.
4.

5.

Споразум о сарадњи за кориштење простора Града Бања Лука за потребе извођење обуке за
запослене у јединицама локалне самоуправе од 17.10.2011.године,
Споразум о спровођењу пројекта „Систем обуке за јединице локалне самоуправе ФАЗА II“ из маја
2012.године
Споразум о успостављању мреже за повољно пословно окружење од 29.08.2013.године,
Анекс бр. 1 Споразума Развојног програма УН у БиХ и Министарства управе и локалне самоуправе
Републике Српске о спровођењу пројекта „Систем обуке за јединице локалне самоуправе ФАЗА II“
из марта 2015. године,
Анекс бр. 2 Споразума Развојног програма УН у БиХ и Министарства управе и локалне самоуправе
Републике Српске о спровођењу пројекта „Систем обуке за јединице локалне самоуправе ФАЗА II“
из октобра 2015. године

Министар
Лејла Решић

ОДГОВОР 3:
Број: 06.07/012-188-2/16
Датум: 18.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посланика ПДП је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, поставио
сљедеће посланичко питање:
„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС у
периоду 2006-2015 година.“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
-

-

-

-

-

2008. г. Меморандум о разумијевању закључен између Министарства финансија Републике
Српске, Општине Бијељина и Предузећа Водовод и канализација Бијељина, у вези са
реализацијом Пројекта изградње система сакупљања отпадних вода на подручју општине
Бијељина
2010. г. Меморандум о разумијевању између Европске комисије која представља Европску
Унију и Босне и Херцеговине закључен између Европске уније коју представља Европска
комисија и Босне и Херцеговине коју представља Министарство финансија и трезора БиХ и
Централна банка БиХ, Министарство финансија ФБиХ и Министарство финансија Републике
Српске;
2010. Споразум о сарадњи у области финансија између Министарства финансија Републике
Српске и Министарства финансија Републике Србије;
2012.г. Меморандум о разумијевању између Министарства финансија и привреде Републике
Србије, Министарства финансија Републике Српске и Министарства просвјете и културе
Републике Српске;
2014.г. Меморандум о разумијевању између Европске уније, коју заступа Делегације Европске
уније у БиХ и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, чији
су потписници Делегација ЕУ у БиХ, министар финансија и трезора БиХ и министар правде
БиХ, уз одобрење министра финансија Репупублике Српске и министра финансија ФБиХ.
2015. г. Меморандум о разумијевању између Мисије USAID-а у Босни и Херцеговини и Владе
републике Српске;
2015. г. Меморандум о сарадњи измњђу Министарства финансија Републике Српске и Савјета
за унапређење и надзор ревизије у Републици Македонији;
2015. г. Меморандум о разумијевању између Града Бијељина, Министарства финансија
Републике Српске, Европске банке за обнову и развој и Холандске агенције за развој
инфраструктуре у циљу сарадње и координације у погледу реализације Пројекта Бијељина
фаза II-Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе
мреже;

С поштовањем,
МИНИСТАР
др Зоран Тегелтија

ОДГОВОР 4:
Број:08.040/052-573/16

Датум: 02.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посланика ПДП, између двије сједнице 25. јануара 2016. године, поставио је сљедеће
посланичко питање (и допуну):
- „Доставите списак свих меморандума које је Влада Републике Српске потписала у протеклих
десет година?“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи
ОДГОВОР
Достављамо Меморандум о сарадњи потписан између Министарства правде и државне управе
Републике Србије и Министарства правде Републике Српске у Бања Луци дана 26.12.2012. године.
С поштовањем,

МИНИСТАР
Антон Касиповић
ОДГОВОР 5:
Број: 07.032/011-17/16
Датум: 04.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посланика ПДП поставио је на сједници одржаној 27. јануара 2016. године, сљедеће посланичко
питање:
„Доставите списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС у
периоду 2006-2015.година?“
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР

Министарство просвјете и културе Републике Српске је у периоду 2006-2015. година, потписало
сљедеће меморандуме:
- Meмoрaндум o сaрaдњи измeђу Mинистaрствa прoсвjeтe и културe Републике Српске и
Mинистaрствa културe Рускe Фeдeрaциje,
- Meмoрaндум o културнoj сaрaдњи измeђу Рeпубликe Српскe и Рeпубликe Србиje, потписан
15.05.2010. године,
- Меморандум о разумијевању између Министарства просвјете и културе Републике Српске и
Министарства просвете Републике Србије о сарадњи у области образовања, потписан 22.12.2010.
године,
- Споразум о сарадњи између Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 07.023/020-1738/13 од 2013. године,
- Меморандум о сарадњи између Министарства просвјете и културе Републике Српске и
Министарства културе и информисања Републике Србије за период 2013, 2014, 2015 године, потписан
05.11.2012. године.
- Споразум о сарадњи између УКЛ Института за археологију Универзитетског колеџа Лондон, Велика
Британија и Министарства просвјете и културе Републике Српске, потписан 05.11.2012. године,
- Меморандум о сарадњи између Министарства и Мреже Савјета ученика у партнерству са
„Омладинским комуникативним центром“ Бања Лука, у области побољшања положаја
средњошколаца, квалитета образовања младих и размјени информација, број 07.021/052-5361/12 од
06.12.2012. године.
МИНИСТАР
др Дане Малешевић

ОДГОВОР 6:
Број:
Датум: 09.02.2016. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, достављамо.Клуб посланика ПДП-а између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 25.
јануара 2016. године, поставио је предсједнику Владе Републике Српске сљедеће питање:
„Доставити списак свих меморандума које је Влада РС потписала у протеклих 10 година.“
Такође, 27. јануара 2016. године извршена је допуна посланичког питања на сљедећи начин:

„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС у
периоду 2006-2015.“
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Министарство унутрашњих послова Републике Српске у периоду 2006-2015. година потписало је
сљедеће споразуме, меморандуме и протоколе:

















Меморандум о разумијевању о набавци и успостављању телекомуникационог система за
потребе органа и институција за провођење закона, високог судског и тужилачког савјета БиХ,
судова и тужилаштава и Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС у БиХ, потписан у
новембру 2006. године;
Меморандум о разумијевању о набавци и успостављању ТЕТРА и ВоИП телекомуникационог
система за потребе полиције и органа безбједности у БиХ, потписан 02.10.2007. године;
Споразум о научно-образовној и пословнотехничкој сарадњи између Криминалистичко
полицијске академије у Београду, Република Србија и Министарства унутрашњих послова
Републике Српске, потписан 04.04.2008. године у Бањој Луци;
Споразум о успостављању система електронске размјене података из евиденција полицијских
тијела и тужилаштава, потписан 30.09.2009. године;
Споразум о сарадњи у области високог образовања између Високе школе унутрашњих
послова РС и Полицијског универзитета у Лвив-у, Украјина, потписан 20.11.2009. године у
Бањој Луци;
Споразум о међусобним односима у вези коришћења и начина приступа подацима из
евиденција које води и технички одржава Агенција за идентификациона документа,
евиденцију и размјену података БиХ, потписан 02.09.2009. године;
Меморандум о разумијевању за провођење ИЛЕЦУ у БиХ и принципима његовог
функционисања, потписан 2010. године;
Протокол о сарадњи у ефикасној реализацији Споразума о реадмисији лица која бораве без
дозвола у другим земљама, потписан 2010. године;
Споразум о научно-образовној сарадњи између Факултета за безбједност Универзитета „Св.
Климент Охридски“ Скопље, Република Македонија и Високе школе унутрашњих послова
Бања Лука, Република Српска, потписан 15.02.2011. године;
Протокол о сарадњи у области полицијског образовања између Високе школе полиције у
Шитну, Република Пољска и Високе школе унутрашњих послова Бања Лука, Република Српска,
потписан 12.09.2011. године у Шитну, Пољска;
Меморандум о јачању полицијске сарадње између Министарства унутрашњих послова
Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, потписан
26.09.2011. године у Бањој Луци;
Меморандум о разумијевању у области цивилне заштите, превенције и руковођења
ванредним ситуацијама између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, 16.12.2011. године, Београд, Република
Србија;
Меморандум о разумијевању о донацији опреме за имплементацију протокола о сарадњи у
ефикасној реализацији споразума о реадмисији лица која бораве без дозвола у другим
земљама, потписан 23.04.2012. године;
Меморандум о разумијевању између ЕУФОР-а и агенција за спровођење закона у БиХ о
размјени тајних података/података без безбједносне класификације и обавјештајних
података, 05.06.2013. године, Сарајево;











Споразум о техничком приступу подацима пријемног органа путем wеб сервиса између МУП-а
РС и Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ, потписан
2013. године;
Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Министарства
одбране Републике Србије о школовању у војно-образовним институцијама, потписан
29.08.2013. године у Београду, Република Србија;
Споразум о сарадњи Високе школе унутрашњих послова МУП-а РС са Институтом за право,
економију и управљање, Државни факултет за културу и умјетност Москва, потписан
24.10.2013. године у Москви;
Споразум о сарадњи између МУП-а РС и Агенције за идентификациона документа, евиденцију
и размјену података БиХ, потписан 2014. године;
Споразум о успостављању тачке контакта за сарадњу са ЦЕПОЛ-ом између Министарства
безбједности БиХ, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Федералног
министарства унутрашњих послова, потписан 2014. године;
Меморандум о разумијевању између Главне управе Министарства унутрашњих послова Руске
Федерације за Град Москву и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, потписан
22.10.2015. године у Москви;
Меморандум о јачању полицијске сарадње између Федералног министарства унутрашњих
послова и Федералне управе полиције и Министарства унутрашњих послова Републике
Српске (Бања Лука, 08.07.2015. године);
Меморандум о јачању полицијске сарадње између Министарства унутрашњих послова
Републике Српске и Полиције Брчко дистрикта БиХ (Бања Лука, 22.07.2015. године);
Споразум о међусобном пружању помоћи и оперативној сарадњи између СИПА-е и
Министарства унутрашњих послова Републике Српске (29.12.2015. године).
С поштовањем,

МИНИСТАР
мр Драган Лукач

ОДГОВОР 7:
Број: 11/03-012-36/16
Датум: 17.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.
Клуб посланика ПДП је на између двије сједнице 25.01.2016., односно допуна 27.01.2016.
године, Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:
„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС
у периоду од 2006-2015. године.“
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР

Споразуми и меморандуми потписани од стране Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске, су наведени у табели како слиједи:
2007. ГОДИНА

1.

Наслов
Споразум о сарадњи у области
здравства

2.

Споразум о пословној сарадњи

3.

Меморандум о разумијевању

Потписник
Министарство здравља и социјалне
заштите
РС,
Министарство
цивилних послова БиХ, Федерално
министарство
здравства
и
Одјељење за здравство и остале
услуге Дистрикта Брчко
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и
Министарство
здравља Републике Србије

Датум
12.09.2007. године

Министарство здравља и социјалне
заштите
РС
и
Федерално
министарствo

07.03.2007. године

18.01.2007. године

здравства Федерације БиХ
4.

Меморандум о
разумијевању
између
Развојног
програма
Уједињених
нација
и
Министарства
здравља
и
социјалне заштите Републике
Српске у вези са реализацијом
пројекта Глбалног фонда под
називом
„Координисани
национални
одговор
на
ХИВ/АИДС и туберкулозу у
ратом погођеном и високо
стигматизираном окружењу“

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и
Развојни
програм
Уједињених
нација (у даљем тексту: УНДП)

11.04.2007. године

5.

Споразум о преносу основног
средства од стране УНДПа
Министарству
здравља
и
социјалне заштите Републике
Српске

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

11.04.2007. године

6.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом
је
опремљено
Министарство
здравља
и
социјалне заштите Републике
Српске

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

11.04.2007. године

7.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом су опремљене здравствене
установе у Репубици Српској

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

11.04.2007. године

8.

Споразум о преносу основног
средства од стране УНДПа на
Удружење
грађана
„World
Vision“

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске, УНДП и
Удружење грађана „ World Vision“

25.05.2007. године

9.

Споразум о преносу основног
средства од стране УНДПа на
Удружење
грађана
„Акција
против СИДАе“

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске, УНДП и
Удружење грађана „Акција против
СИДАе“

04.07.2007. године

10.

Споразум о преносу основног
средства од стране УНДПа на
Удружење грађана „Викторија“

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске, УНДП и
Удружење грађана „Викторија“

04.07.2007. године

11.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом су опремљене здравствене
установе у Репубици Српској

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

16.07.2007. године

12.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом је опремљен ЈЗУ Клинички
центар Бањалука

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

31.08.2007. године

13.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом су опремљене здравствене
установе у Репубици Српској

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

03.09.2007. године

14.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом су опремљене здравствене
установе у Репубици Српској

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

10.09.2007. године

15.

Меморандум
о
прихваћању
права привременог кориштења
опреме у власништву УНДП,
којом су опремљене здравствене
установе у Репубици Српској

Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске и УНДП

10.09.2007. године

16.

Меморандум о разумијевању за
успостављање Конференције за
област здравства у БиХ

Министарствo цивилних послова
БиХ, Министарствo здравља и
социјалне заштите РС, Федерално
министарствo
здравства
и

12. 09. 2007. године

Одјељењe за здравство и остале
услуге Брчко дистрикта БиХ

2008. ГОДИНА

1.

2.

3.

4.
5.

Наслов
Споразум о повратку, прихвату и
смјештају
избјеглица
повратника из дебрецина у
Републици Мађарској у Босну и
Херцеговину

Потписник
Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Министарство за
људска права и избјеглице БиХ,
Министарство цивилних послова
БиХ, Федерално министарство рада
и социјалне политике, Федерално
министарство
здравства
и
Министарство за избјеглице и
расељена лица РС
Министарство здравља и социјалне
заштите
РС,
Министарство
финансија РС и Општина Источни
Дрвар

Датум
28.11.2008. године

Министарство здравља и социјалне
заштите
РС,
Министарство
финансија РС и Клиничко центар
Бања Лука

28.07.2008. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Служба за заједничке
послове Владе Републике Српске
Министарство здравља и социјалне
заштите
РС,
Федерално
министарство
здравства
и
„Фондација ФАМИ“

05.02.2008. године

Потписник
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарсто финансија и Дом
здравља Вишеград

Датум
17.02.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарсто финансија и

26.01.2009. године

Меморандум
о
реализацији
пројекта „Санација и адаптација
објекта Дома здравља др Душан
Марчетић Источни Дрвар“ из
економско-социјалне
компоненте развојног програма
Републике Српске 2007-2010
Меморандум
о
реализацији
пројекта
„Реконструкција
и
опремање Клиничког центра у
Бања Луци“ из економскосоцијалне компоненте развојног
програма Републике Српске
2007-2010
Споразум о преузимању радника
на неодређено вријеме
Меморандум о разумијевању

10.09.2008. године

06.03.2008. године

2009. ГОДИНА
1.

2.

Наслов
Меморандум
о
реализацији пројекта
„Изградња нове зграде
Дома
здравља
Вишеград“,
из
економско-социјалне
компоненте резвојног
програма
Републике
Српске 2007-2010
Меморандум
о
реализацији пројекта

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

„Проширење
капацитета у Слатини
за потребе Завода за
физикалну медицину и
рехабилитацију
Др
Мирослав
Зотовић,
Бања
Лука“,
из
економско-социјалне
компоненте резвојног
програма
Републике
Српске 2007-2010
Меморандум
о
разумијевању
о
набавци
и
дистрибуцији лијекова,
медицинске опреме и
медицинских
материјала
Споразум о сарадњи
Меморандум
о
реализацији пројекта
„Обезбјеђење услова за
примјену
модела
породичне медицине
(санација, адаптација,
реконструкција
и
изградња
амбуланти
породичне медицине и
опремање
медицинском,
рачунарском и другом
опремом“,
из
економско-социјалне
компоненте резвојног
програма
Републике
Српске 2007-2010
Споразум о обавезама и
одговорности у процесу
имеплементације
Пројекта
јачања
здравственог сектора
Споразум о оперативној
сарадњи
Споразум
о
повјерљивости
Меморандум
о
разумијевању
о
сарадњи
на
имплементацији
Декларације
о
дугорочном програму
регионалне сарадње и

Завода за физикалну медицину и
рехабилитацију Др Мирослав Зотовић,
Бања Лука

PROJECT HOPE и Министарство здравља и
социјалне заштите РС

16.02.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Федерално министарство
здравства, ФБиХ
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Министарсто финансија

16.03.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, ЈЗУ Дом здравља Угљевик,
Општина Угљевик и Фонд здравственог
осигурања РС

25.03.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и CESVI
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и GlaxoSmithKline Export Ltd.
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарство цивилних
послова БиХ, Федерално министарство
здравства ФБиХ и Одјељење за здравство и
остале услуге Брчко дистрикта

26.03.2009. године

27.03.2009. године

21.05.2009. године
08.06.2009. године

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

развоја у менталном
здрављу у Југоисточној
Европи
Споразум о сарадњи за
реализацију пројекта
„Подршка сексуалном и
репродуктивном
здрављу и превенцији
ХИВ-а код младих људи
у Републици Српској,
Босни и Херцеговини
Измјена
бр.
1
Споразума о сарадњи
од 15.10.2007. године
Споразум о зајму гледе
фазе
2
Пројекта
модернизације болница
у Бих
Споразум о стварању
услова за издавање
одобрења за грађење
Меморандум
о
реализацији пројекта
„Адаптација,
реконструкција
и
набавка
опреме
за
Завод за трансфузијску
медицину
Републике
Српске“, из економскосоцијалне компоненте
резвојног
програма
Републике
Српске
2007-2010
Меморандум
о
реализацији пројекта
„Реновирање
Дома
здравља Власеница и
теренских амбуланти“,
из
економскосоцијалне компоненте
резвојног
програма
Републике
Српске
2007-2010,
Министарство здравља
и социјалне заштите РС
Меморандум
о
реализацији пројекта
„Проширење
капацитета
опште
болнице Зворник“, из
економско-социјалне
компоненте резвојног

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Њемачко друштво за
техничку сарадњу

08.05.2009. године

НОВО НОРДИСК А/С и Министарство
здравља и социјалне заштите РС

06.08.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Министарство цивилних
послова БиХ

25.02.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Град Бања лука, Клинички
центар Бања Лука и Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарство финансија РС и
Завод за трансфузијску медицину РС

17.08.2009. године

Министарство финансија РС и Дом здравља
Власеница

27.08.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Министарство финансија РС

06.11.2009. године

27.02.2009. године

17.

18.

19.

програма
Републике
Српске 2007-2010
Меморандум
о
реализацији пројекта
„Проширење
капацитета
опште
болнице Градишка“, из
економско-социјалне
компоненте резвојног
програма
Републике
Српске 2007-2010
Споразум о сарадњи за
успостављање система
мониторинга
и
евалуације заснованог
на
резултатима
за
здравствени систем РС
Споразум
о
суфинансирању
довршења
пројекта
повратка у Босну и
Херцеговину
избјеглица-хроничних
душевних болесника у
Завод за лијечење,
рехабилитацију
и
социјалну
заштиту
хроничних душевних
болесника „Јакеш“, а
који тренутно бораве у
избјегличком
центру
Дебрецин у Републици
Мађарској

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС , Министарство финансија РС и
Општа болница Градишка

26.11.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Фонд здравственог осигурање
и Институт за заштиту здравља

09.09.2009. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Фонд за повратак БиХ

03.11.2009. године

2010. ГОДИНА
1.

Наслов
Споразум о сарадњи

2.

Меморандум о
разумијевању

3.

Споразум
о
начину
реализације обавеза из
члана
3.
Тачка
3.
Основног споразума
Меморандум
о
реализацији
пројекта
„Реконструкција објекта
Србија
Клиничко-

4.

Потписник
Министарство за људска права и
избјеглице БиХ и Министарство здравља
и социјалне заштите РС
Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Град Бања Лука, Европски
центар за мир и развој, Фондација
„Здравље и срце“, Привредна комора
Републике Српске и Уникредит банка
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Општина Фоча

Датум
15.11.2010. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Министарство финансија
РС

18.01.2010. године

31.05.2010. године

18.01.2010. године

5.

6.
7.

8.

9.

10.

болничке
службе
Касиндо, КЦ Источно
Сарајево“
Споразум о сарадњи за
реализацију
пројекта
„Подршка
систему
социјалне заштите“
Меморандум
о
разумијевању
Меморандум
о
разумијевању
између
развојног
програма
Уједињених нација и
Министарства здравља и
социјалне
заштите
Републике Српске
Споразум
о
начину
реализације обавеза из
члана
3.
Тачка
3.
Основног споразума
Споразум о сарадњи

Споразум о обавезама и
одговорности у процесу
имеплементације
Пројекта
јачања
здравственог сектора

Словачка агенција за међународну
развојну сарадњу и Министарство
здравља и социјалне заштите РС

24.02.2010. године

Каритас Бискуспске конференције БиХ и
Министарство здравља и социјалне
заштите РС
УНДП и Министарство здравља и
социјалне заштите РС

12.04.2010. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Општина Козасрка Дубица

12.05.2010. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Интервентни центар
Универзитетске
болнице
у
Ослу,
Краљевина Норвешка и УГ ЕXIT Центар,
Бања лука
Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Дом здравља Костајница,
Општина
Костајница
и
Фонд
здравственог осигурања РС

25.06.2010. године

10.03.2010. године

16.06.2010. године

2011. ГОДИНА
1.
2.

3.

4.
5.

Наслов
Споразум
примопредаји

о

Споразум о обавезама и
одговорности у процесу
имеплементације
Пројекта
јачања
здравственог сектора
Споразум о обавезама и
одговорности у процесу
имеплементације
Пројекта
јачања
здравственог сектора
Споразум о сарадњи
Споразум о
спровођењу

подршци
програма

Потписник
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Универзитетска болница из
Осла
Министарство здравља и социјалне
заштите РС, ЈЗУ Дом здравља Оштра Лука,
Општина
Оштра
Лука
и
Фонд
здравственог осигурања РС

Датум
24.02.2011. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, ЈЗУ Дом здравља Билећа,
Општина Билећа и Фонд здравственог
осигурања РС

22.08.2011. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Универзитет у Бања Луци
Факултет политичких наука
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Центар за једнакост и

02.02.2011. године

21.04.2011. године

01.06.2011. године

6.

7.

8.

мјера ради постизања
равноправности полова
у области здравља и
социјалне заштите у
Републици Српској
Споразум о међусобној
сарадњи
Меморандум
о
реализацији
пројекта
„Санација зграде Дома
здравља Козма и Дамјан
Козарска Дубица“ из
економско-социјалне
компоненте
развојног
програма
Републике
Српске 2007-2010
Споразум о посредовању
узорка из оквира узорка
кућанстава за потребе
пројекта „Истраживање
вишеструких
показатеља 4 (МИЦС4)
БиХ 2011. година за
укупно становништво“

равноправност полова РС-Гендер центар
РС

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Министарство здравства
Федерације БиХ и Брчко Дистрикт БиХ,
Одјељење за здравство и остале услуге
Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Министарство финансија РС и
Општина Козарска Дубица

15.04.2011. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Агенција за статистику БиХ,
Федерално министарство здравства, Уред
дјечијег
фонда
УН
за
БиХ,
Представништво Високог комесара УН за
избјеглице у БиХ и Уред популацијског
фонда УН у БиХ

20.07.2011. године

27.07.2011. године

2012. ГОДИНА
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наслов
Споразум
везано
за
пројекат
„Отварање
Завода за форензичку
психијатрију Соколац“
Споразум о обавезама и
одговорности у процесу
имеплементације
Пројекта
јачања
здравственог сектора
Суспидијарни споразум о
преносу и реализацији
кредита
Меморандум
о
разумијевању
Суспидијарни споразум о
преносу и реализацији
кредита
Споразум о пословнотехничкој сарадњи

Потписник
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Министарство вањских
послова Швајцарске Конфедерације

Датум
05.11.2012. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, ЈЗУ Дом здравља Братунац,
Општина Братунац и Фонд здравственог
осигурања РС

19.03.2012. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Министарство финансија РС,
Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите РС и Фонд здравственог осигурања
РС
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Пројекат HOPE
Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Министарство финансија РС,
Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите РС,Фонд здравственог осигурања
РС и Клинички центар Бања Лука
Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Удружење „Medici.com“

28.12.2012. године

28.01.2012. године
31.01.2012. године

12.03.2012. године

7.

Меморандум
о
прихваћању
права
привременог кориштења
опреме у власништву
УНДП-а

Министарство здравља и социјалне
заштите РС и УНДП

18.06.2012. године

Потписник
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Швицарска агенција за развој
и сарадњу коју представља Швицарски уред
за сарадњу у Босни и Херцеговини

Датум
14.05.2013. године

Потписник
ЈУ Завода за запошљавање Републике
Српске, Пале и Министарство здравља и
социјалне заштите РС

Датум
06.02.2014. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Министарства здравља
Републике Србије
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Хеликоптерски сервис
Републике Српске
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, ЈЗУ Универзитетска болница
Клинички центар Бања Лука и Линднер
д.о.о. Београд

07.10.2014. године

Потписник
Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Фонд здравственог осигурања
РС и „Инел-Мед“ д.о.о. Мостар

Датум
21.04.2015. године

2013. ГОДИНА
1.

Наслов
Споразум у вези
кориштењем
искориштавањем
Приручника
координисане бриге

са
и
из

2014. ГОДИНА
1.

2.

Наслов
Споразум о измјенама и
допунама Споразума о
имплементацији
и
финансирању
активности на Пројекту
подршке
мрежама
социјалне сигурности и
запошљавању (ССХЕСП)
Меморандум
о
разумијевању

3.

Споразум
сарадњи

о

пословној

4.

Анекс Споразума

09.07.2014. године
26.12.2014. године

2015. ГОДИНА
1.

Наслов
Споразум
о
раскиду
Уговора
о
јавноприватном партенрству
за
пројектовање,
изградњу,
опремање,
одржавање, управљање,
финансирање
и
кориштење
објекта
Центра за дијализу у

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Требињу
Меморандум
о
регулисању односа у
вези са унапређењем
енергетске ефикасности
на објекту ЈЗУ Болница
„Др Младен Стојановић“
Приједор
Меморандум
о
регулисању односа у
вези са унапређењем
енергетске ефикасности
на
објекту
ЈЗУ
Универзитетска болница
Фоча
Меморандум
о
регулисању односа у
вези са унапређењем
енергетске ефикасности
на објекту ЈЗУ Болница
Зворник
Споразум
о
раскиду
Уговора
о
јавноприватном партенрству
за
пројектовање,
изградњу,
опремање,
одржавање, управљање,
финансирање
и
кориштење
објекта
Центра за дијализу у
Фочи
Протокол о сарадњи у
области
унапређења
раног раста и развоја
дјеце
у
Републици
Српској
Споразум о сарадњи

Споразум о обавезама и
одговорностима
у
процесу имплементације
Јачања
сектора
здравства-фаза 2
Споразум о обавезама и
одговорностима
у
процесу имплементације
Јачања
сектора
здравства-фаза 2
Анекс уз Споразум о
имплементацији
и
финансирању

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС,
Град Приједор и ЈЗУ Болница „Др Младен
Стојановић“ Приједор

28.09.2015. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС,
Општина Фоча и ЈЗУ Универзитетска
болница Фоча

28.09.2015. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС,
Општина Зворник и ЈЗУ Болница Зворник

28.09.2015. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Фонд здравственог осигурања
РС и „Инел-Мед“ д.о.о. Мостар

21.04.2015. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС, Министарство просвјете и
културе РС и Министарство породице,
омладине и спорта РС

05.10.2015. године

Министарство
здравља
и
социјалне
заштите РС и Медицински факултет
Универзитета Johns Hopkins, САД

01.01.2015. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Општина Козарска Дубица и
Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска
Дубица

13.11.2015. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС, Општина Лакташи и Дом
здравља Лакташи

28.12.2015. године

Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Завод за запошљавање РС

10.09.2015. године

пројектних активности
ССНЕСП у периоду 20112013

С поштовањем,

МИНИСТАР
Драган Богданић, др мед.

ОДГОВОР 8:
Број: 20.01/011-18/16
Дана: 28.01.2016. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
Веза Ваш број:04.2-011-13-1/16
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се
Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 25. јануара 2016. године, сљедеће
посланичко питање:
“Доставите списак свих меморандума које је Влада Републике Српске потписала у претходних
10 година“, и допуну питања:
„Доставите списак свих споразума и меморандуме које су потписали – министарства и Влада
Републике Српске у периоду 2006 – 2015. године“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи:
ОДГОВОР
У посљедњих десет година Министарство породице, омладине и спорта је, потписало један
меморандум о сарадњи и то:

Меморандум о сарадњи у области спорта и омладинске политике између Министарства
омладине и спорта Републике Србије и Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске,
потписан дана 04.02.2010. године (по Закључку Владе број: 04/1-012-2-66/10 од 21.01.2010. године).
С поштовањем,
МИНИСТРИЦА
Др Јасмина Давидовић
Прилози:
1. Меморандум о сарадњи од 04.02.2010. године
2. Закључак Владе број: 04/1-012-2-66/10 од 21.01.2010. године
3. Мишљење Републичког секретаријата за законодавство број: 21/3-021-02/10
од 13.01.2010. године
ОДГОВОР 9:
Број: 14-01-08-200/16
Датум: 01.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
"Клуб посланика ПДП-а, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске,
одржане 25.01. и 27.01.2016. године поставио је сљедеће посланичко питање: "Доставити списак свих
споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС у периоду 2006. - 2015. година".
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:
ОДГОВОР
Министарсто трговине и туризма Републике Српске је закључило Протокол о сарадњи
Министарства трговине и туризма Републике Српске и Министарства трговине и услуга Републике
Србије, који је потписан дана 26.10.2010. године и Протокол о сарадњи Туристичке организације
Златибор и Министарства трговине и туризма Републике Српске, који је потписан 15.07.2015. године.
С поштовањем,
МИНИСТАР
Др Предраг Глухаковић
ОДГОВОР 10:
Број: 16-011-2/16
Бања Лука, 04.02.2016.године
НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике
Српске,посланичко питање 25.01.2016.године и допуну посланичког питања од 27.01.2016.године,
сљедеће посланичко питање:
„Доставити списак свих споразума и Меморандума које су потписали министарства и Влада
Републике Српске у периоду 2006-2015 године“.
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
У периоду 2006-2010 године Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је потписало
слиједеће Меморандуме и споразуме :
1.

Меморандум о разумијевању потписан „Министарства рада и борачко инвалидске заштите и
UNDP БиХ по пројекту Стратешко планирање и развој политика дјеловања у БиХ“
потписан 10.03.2010.године, број 16-19-17-2/2010.
2.

Споразум о сарадњу Министарства рада и социјалне политике Републике Србије и
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске у спрјечавању
двоструког признавања права, односно двоструких исплата у области борачко- инвалидске
заштите број 16-03-56-724/2010 од 21.09.2010.године

3.

Меморандум о сарадњи између Министарства рада и социјалне политике Републике Србије и
Министарства рада и борачко- инвалидске заштите Републике Српске који је је дефинисана
сарадња у области његовања традиција ослободилачких ратова и заједничког обиљежавања
значајних датума за историју Републике Србије и Републике Српске, у области борачко
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, у размјени искустава код
имплементације правних прописа у области пензијско-инвалидског осигурања, рада и
запошљавања, социјалног дијалога. (16-01-051-210/2015 од 03.04.2015.године).

МИНИСТАР
Миленко Савановић

ОДГОВОР 11:
Број: 13.03/011-195/16
Датум: 17.02.2016. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Генерални секретаријат

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се
Веза број: 04.2-011-13-1/16
Клуб посланика Партије демократског прогреса доставио је, између двије сједнице Народне
скупштине Републике Српске, 27. јануара 2016. године, сљедеће посланичко питање:
„Доставити списак свих споразума и меморандума, које су потписали министарства и Влада
Републике Српске у периоду 2006-2015. година.“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је у наведеном периоду потписало сљедеће
споразуме и меморандуме:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Протокол о финансирању изградње и надзора над изградњом приступне саобраћајнице на
десној обали ријеке Саве - Република Српска у склопу завршетка I фазе реконструкције моста
на ријеци Сави – „Сремска Рача“ - 08. мај 2009. године,
Протокол о изградњи моста преко ријеке Дрине на локацији Бачевци- Факовићи између
Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Министарства за животну средину и
просторно планирање Републике Србије – 24. септембар 2010. године,
Меморандум о сарадњи у циљу развоја сарадње на подручју саобраћаја између Министарства
саобраћаја и веза Републике Српске и Министарства за инфраструктуру и енергетику
Републике Србије - 18. март 2011. године,
Протокол између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о изградњи моста преко
ријеке Дрине на локацији Љубовија - Братунац, са приступним саобраћајницама и
заједничким граничним прелазом – 11. септембар 2013. године,
Меморандум о разумијевању о реализацији пројекта аутопута Брчко - Бијељина између
Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION –
17. април 2014. године,
Меморандум о разумијевању који се тиче Споразума о финансирању хитног опоравка од
поплава потписаног између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој – 21.
јануар 2015. године,
Меморандум о сарадњи у области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре између
Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – 26. јуни 2015. године,
Меморандум о сарадњи у развоју инфраструктурних пројеката у области саобраћаја између
Владе Републике Српске и CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TEHNICAL
COOPERATION GROUP LTD OF SHANDONG HI-SPEED GROUP CO., LTD – 24. јануар 2016. године.

МИНИСТАР
Неђо Трнинић

ОДГОВОР 12:
Број:19/6-040/021-1/16
Датум: 29.01.2016. године
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се
Клуб посланика ПДП између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске,
25.01.2016. године поставио је сљедеће посланичко питање: „ Доставите списак свих споразума и
меморандума које је Влада Републике Српске потписала у протеклих 10 година“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Меморандуми које је Влада Републике Српске потписала:
1.

Меморандум о разумјевању између Владе Републике Српске и Министарства спољних послова
Краљевине Норвешке – од 26.05.2008. године,

2.

Меморандум о научно-технолошкој сарадњи између Министарства за науку и технолошки
развој Републике Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске – од
14.09.2010. године,

3.

Меморандум о разумјевању између Министарства науке и технологије Републике Српске и
Consorzio per I AREA di Ricerca Scientifica e Tehnologica di Trieste Italy, Inovation Factory s.p.a. – од
17.09.2010. године,

4.

Меморандум о разумјевању за оснивање Microsoft иновационог центра у оквиру „Иновационог
центра Бања Лука“ (ИЦБЛ) – од 20.05.2015. године

С поштовањем,
МИНИСТАР
Проф. др Јасмин Комић

ОДГОВОР 13:
Број:12.02.1-052-590/16
Датум:
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

Клуб посланика ПДП између двије сједнице 27. јануара 2016.године, поставио је посланичко питање
којим тражи сљедеће:
„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада
Републике Српске у периоду 2006- 2015. године“.
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у наведеном периоду потписало је
сљедеће споразуме и меморандуме:
1. Меморандум о сарадњи чији је предмет „ Очување генофонда и побољшање ефикасности
увезених говеда у Републику Српску и БиХ, у послератном периоду“, потписан са Министарством
пољопривреде Републике Чешке, дана 14.12.2006.године.
2. Уговор о донацији “једног комплетног извјештаја Педолошке студије са резултатима
анализа“
-једна штампана верзија на локалном језику
-једна дигитална копија
закључен са Шпанском невладином организацијом (покрет за мир) „MPDL“,дана 03.07.2007.године.
3. Меморандум о реализацији пројекта „Регулација водотока на подручју општине Мркоњић
Град“из економско-социјалне компоненте развојног програма Републике Српске 2007-2010.),
потписан са Министарством финансија Републике Српске и општином Мркоњић Град, дана 24.
08.2008.године.
4. Меморандум о разумијевању потписан између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије, дана 15.05.2010.године.
5. Споразум о подршци спровођењу програма мјера ради постизања равноправности полова у
области пољопривреде, шумарства и водопривреде у Републици Српској „ Женско предузетништво у
оквиру агробизниса“ из FIGAP програма БиХ,потписан са Гендер центром, дана 08.06.2011.године.
6. Оквирни споразум о експлотацији дрвне масе у енергетске сврхе извођењем радова
мелиорације и реконструкције изданачких шума и испорукама дрвних сортимената ниже
вриједности, потписан са ЈПШ “Шуме Републике Српске“ и „FOREST BIO ENERG“ д.о.о. Бања Лука, дана
26.07.2011.године.
7. Протокол о пословно-техничкој сарадњи у испоруци дрвних сортимената и експлоатацији
дрвне масе из изданачких шума у енергетске сврхе, потписан са ЈПШ “Шуме Републике Српске“ и
„FOREST BIO ENERG“ д.о.о. Бања Лука, дана 26.07.2011.године.
8. Меморандум о реализацији пројекта „Реконструкција и проширење водоводне и
канализационе мреже на подручју општине Нови Град, потписан са Министарством финансија
Републике Српске и општином Нови Град, дана 05.01.2012.године.

9. Меморандум о реализацији пројекта“ Изградња водоводног система комленац са
реконструкцијом и санацијом градске водоводне мреже у општини Козарска Дубица, потписан са
Министарством финансија Републике Српске и општином Козарска Дубица, дана 05.01.2012.године.
10. Споразум о техничкој сарадњи у ветеринарској и фитосанитарној области, безбједности
хране и хране за животиње, потписан са Министарством пољопривреде Републике Србије, дана
23.03.2012.године.
11. Меморандум о реализацији пројекта „Хитнае помоћи и заштите од поплава у Републици
Српској , на територији града Бијељина, потписан са градом Бијељина, дана 25.06.2013.године
12. Меморандум „Развој и узгој товних пасмина говеда у БиХ“за Републику Српску, потписан са
Чешком развојном агенцијом, дана 14.11.2013.године.
13. Споразум о сарадњи у области интегралног управљања водама доњег тока ријеке Дрине
потписан са Министарством пољопривреде Републике Србије, дана 20.09.2014.године.
14. Протокол о стручној техничкој сарадњи у области пољопривреде, прехрамбене индустрије,
руралног развоја, ветеринарства, шумарства и водопривреде, потписан са Министарством
пољопривреде Републике Србије, дана 20.09.2014.године.
МИНИСТАР
проф. др Стево Мирјанић

ОДГОВОР 14:
Број: 15.01-011-20/16
Датум: 29.01.2016. године
Република Српска
Влада
Генерални секретаријат
Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се
Клуб посланика ПДП-а, је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске
25.јануара 2016. године и допуном питања од 27.01.2016. године затражио:
1.
2.

Да се достави списак свих меморандума које је Влада Републике Српске потписала у
протеклих 10. година.
У допуни захтјева Клуб ПДП-а тражи да им се достави списак свих споразума и
меморандума која су потписала министарства у Влади Републике Српске у периоду 2006 –
2015. година.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи:
ОДГОВОР
Уважавајући потребе грађана а у складу са Споразумом о специјалним и параленим везама
између Републике Српске и Републике Србије, министар за прострно уређење, грађевинарство и
екологију је по овлашћењу Владе Републике Српске са надлежним, ресорним министарством у Влади
Републике Србије у траженом периоду потписао сљедеће Меморандуме :
1. Меморандум о разумијевању о сарадњи у области грађевинарства, урбанизма и
просторног планирања
Дана 25.09.2014. у Бањој Луци потписан је Меморандум о разумијевању о сарадњи у области
грађевинарства, урбанизма и просторног планирања између Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије. Овим меморандумом даје се додатни значај наставку и развоју
сарадње на реализацији пројекта у области грађевинарства и урбанизма, као и сарадњи на планирању
и уређењу простора, дефинисању концепција коришћења, изградње и заштите простора у оквиру
планова, припреме пројеката и других активности.
2. Меморандум о размијевању и сарадњи у области заштите животне средине
Дана 01.03.2013.године, у Београду је потписан Меморандум о разумијевању и сарадњи између
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије. Циљ Меморандума је јачање
билатералне сарадње двије Владе и ресорних министарстава те ће омогућити нова партнерства у
области климатских промјена, одрживог развоја, управљања отпадом, заштите ваздуха, контроле
индустријског загађења и ризика који могу да наступе, али и одрживом развоју и зеленој економији.
3. Споразум о мјерама заштите и одрживог коришћења популације младице у ријеци
Дрини
16. марта 2012. године потписан je Споразум о мјерама заштите и одрживог коришћења популације
младице у ријеци Дрини између министарстава надлежних за заштиту животне средине РС, Србије и
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и извршено порибљавање ријеке Дрине
(мрестилиште Бајина Башта)
Циљ ове акције је ревитализација екосистема ријеке Дрине и заштита угрожених врста у дринском
сливу, прије свега рибе младице.
Заједничка реализација овог пројекта у Републици Србији и Републици Српској је започела на
иницијативу прослављеног српског одбојкаша Владимира Вање Грбића, који је на челу заједничког
Координациог тијела за реализацију Пројекта. Формирањем заједничких тијела Српске и Србије,
стиче се предуслов да се, кроз сарадњу са локалним самоуправама, корисницима вода и ресорним
министарставима, омогући заштита природног ресурса и његово правилно коришћење уз одрживи
развој.
4. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области заштите животне средине,
грађевинарства и просторног планирања

На основу Специјалних и паралелних веза између Републике Српске и Републике Србије, 16.децембра
2011.године у Београду потписан је Меморандум о разумијевању и сарадњи у области заштите
животне средине, грађевинарства и просторног планирања између Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Министарства животне средине, рударства
и просторног планирања Републике Србије. Циљ овог меморандума о разумијевању је успостављање и
јачање техничке и институционалне сарадње између два министарства, као и подстицање нових
партнерстава у областима климатских промјена и контрола загађења ваздуха, обновљивих извора
енергије, управљања отпадом и амбалажним отпадом, третмана отпадних вода, заштите природе,
управљања и заштите еколошки осјетљивих подручја, укључујући заштићена подручја те сарадња у
спровођењу мултилатералних споразума у области заштите животне средине. Потписивањем
Меморандума успостављене су и јаче везе између два министарства и у областима грађевинарства,
урбанизма и просторног планирања, образовања и обука у области животне средине, грађевинарства
и просторног планирања те створене могућност за спровођење заједничких студија и истраживања,
пројеката као и за развој незагађујућих технологија.
Такође, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију потписао је Меморандум о
разумијевању са УНДП-ом а који се односи на мјере енергетске ефикасности у Републици Српској:
5. Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених нација и
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Дана 29.10.2015 потписан је Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених
нација (UNDP) и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
с циљем успостављања сарадње између Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ који у Републици
Српској имплементира Министарство и UNDP Пројекта за енергетску ефикасност „Зелени економски
развој“, чијом имплементацијом ће се примијенити мјере енергетске ефикасности у зградама јавног
сектора у Републици Српској.
Текстови потписаних споразума и меморандума налазе се и на званичној интерент страници
министарства.

МИНИСТАР
Сребренка Голић

ОДГОВОР 15:
Број: 18.02-011-21/16
Датум: 17.02.2016. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 25. јануара 2016. године, слиједеће
посланичко питање:
“Доставити списак свих споразума и меморандум које су потписали-министарства и Влада Републике
Српске у период 2006-2015. године”.
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11) дајемо слиједећи
ОДГОВОР
Министарство за избјеглице и расељена лица РС, је у периоду од 2006-2015. године потписало
слиједеће споразуме и меморандуме:
1.

Дана 12.03.2009. године потписан је Меморандум о разумијевању са Catholic Relief Services БиХ
(ЦРС).
Предмет Меморандума је пројекат “Трајна рјешења за кориснике колективних центара и
алтернативних смјештаја у Босни и Херцеговини”

2.

Дана 22.06.2009. године потписан је Меморандум о разумијевању између Министарства за
људска права и избјеглице БиХ, Комисије за избјеглице БиХ, Фонда за повратак БиХ,
Федералног Министарства расељених особа и избјеглица, Министарства за избјеглице и
расељена лица Републике Српске, Владе Дистрикта Брчко и општина.
Предмет Меморандума је имплементација Заједничких пројеката одобрених од стране
Комисије за избјеглице и расељене особе БиХ, а који се финансијски реализује кроз Фонд за
повратак БиХ, а односе се на санацију и обнову ратом оштећених и уништених стамбених
јединица за потребе повратка расељених особа у БиХ, повратника и избјеглица из БиХ.

3.

Дана 22.06.2009. године потписан је Меморандум о разумијевању на реализацији пројеката
одрживог повратка у 2009. години између Министарства за људска права и избјеглице БиХ,
Комисије за избјеглице БиХ, Фонда за повратак БиХ, Федералног Министарства расељених
особа и избјеглица, Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске,
Дистрикта Брчко, општина и вјерских објеката.
Предмет Меморандума је подршка помоћи реализације пројекта реконструкције и обнове
комуналне и социјалне инфраструктуре и других видова одрживости повратка, у мјестима
реализованог повратка у 2009. години.

4.

Дана 22.06.2009. године потписан је Меморандум о разумијевању између Министарства за
људска права и избјеглице БиХ, Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ, Фонда за
повратак БиХ, Федералног Министарства расељених особа и избјеглица, Министарства за
избјеглице и расељена лица Републике Српске, Владе Дистрикта Брчко и општина.
Предмет Меморандума је имплемантација Заједничких пројеката одобрених од стране
Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ, а који се финансијски реализује кроз Фонд за
повратак БиХ, а односе се на санацију и обнову ратом оштећених и уништених стамбених

јединица повратника у објектима колективног становања (вишепородичне зградекондоминијуми).
5.

Дана 26.06.2009. године потписан је Споразум о сарадњи на реализацији Пројекта
електрификације објеката/лакација повратника 2009, између институција БиХ
(Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Комисија за избјеглице БиХ, Фонд за
повратак БиХ, Федерално Министарство расељених особа и избјеглице, Министарство за
избјеглице и расељена лица Републике Српске и Дистрикт Брчко) и општина.
Предмет Споразума је реализација права повратника на приступ енергенту као јавном добру.

6.

Дана 16.05.2012. године потписан је Меморандум о разумијевању у процесу одрживог
мањинског повратка и подршке одрживом развоју на подручју Босне и Херцеговине, између
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Министарства расељених особа и избјеглица
у Влади Федерације БиХ, Министарства за избјеглице и расељена лица у Влади Републике
Српске и Bosna bank international д.д.Сарајево и Turkish Ziraat bank Bosnia д.д. Сарајево.
Предмет Меморандума је сарадња у процесу одрживог повратка у Босни и Херцеговини, кроз
запошљавање мањинске повратничке популације, финансирањем пољопривредне
производње и прераде, као и подршка развоју малих и средњих предузећа, као и јачања
економије кроз подршку одрживом развоју на подручју цијеле Босне и Херцеговине.

С поштовањем,

МИНИСТАР
Давор Чордаш

ОДГОВОР 16:
Број: 17.01 – 012 – 186/16
Дана: 28.01.2016. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Предмет: Одговор на посланичко питање
Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 27.
јануара 2016. године, сљедеће посланичко питање:
˝Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада РС
у периоду 2006-2015. година.˝
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 10/09), дајемо сљедећи
ОДГОВОР

У складу са Уредбом о Регистру споразума и протокола о сарадњи Републике Српске са субјектима у
иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/09), а у циљу успостављања
централизоване евиденције свих закључених споразума, протокола и меморандума о сарадњи између
Владе Републике Српске, министарстава, републичких управа, републичких управних организација и
овлашћених субјеката у иностранству, успостављен је Регистар споразума, протокола и меморандума
о сарадњи Републике Српске са субјектима у иностранству који води Министарство за економске
односе и регионалну сарадњу.
У Регистар се уписују споразуми, протоколи и меморандуми о сарадњи које су Влада и републички
органи управе закључили са субјектима у иностранству, у циљу успостављања и развоја регионалне
сарадње, из области привредне (трговинска, пољопривредна, саобраћајна и друга привредна област),
научнотехнолошке, еколошке, културне, образовне, спортске, здравствене, социјалне и друге сарадње.
Преглед свих важећих споразума, протокола и меморандума о сарадњи, уписаних у Регистар од
његовог успостављања 2009. године, даје се у наставку, како слиједи:

I СПОРАЗУМИ, ПРОТОКОЛИ И МЕМОРАНДУМИ О САРАДЊИ КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ред.
бр.

Назив споразума, протокола, меморандума о сарадњи
Меморандум о сарадњи на реализацији пројекта ТЕ Гацко II
између Владе Републике Српске и Donfang Electric
Corporation Limited (DEC) Kина

1.

Датум закључивања

09. септембар 2015.

Рег. бр. 156
Меморандум између Републике Српске и Републике Малави
о привредно-техничкој сарадњи
24. јун 2015.

2.
Рег. бр. 152
Споразум о сарадњи између Владе Републике Српске у
области енергетике и компаније „NEW GENERATION POWER“
(САД)
3.

26. септембар 2014.
Анекс 1 25. март 2015.

Рег. бр. 139
4.

Споразум о сарадњи закључен између Владе Републике

28. август 2014.

Српске и компаније EKOL, spol. S.r.o. Брно, Чешка Република

Рег. бр. 140

5.

Споразум о трговинско-економској, научно-техничкој и
културно-хуманитарној сарадњи између Владе Републике
Српске и Луганске обласне државне администрације
Украјине

24. октобар 2013.

Рег. бр. 127

6.

Протокол између Владе Републике Србије и Владе Републике
Српске о изградњи моста преко ријеке Дрине на
локацији
Љубовија-Братунац
са
приступним
саобраћајницама и заједничким граничним прелазом

11. септембар 2013.

Рег. бр. 126
Споразум између Владе Републике Српске и Храдец Кралове
регије, Република Чешка
10. септембар 2013.

7.
Рег. бр. 117

8.

Оквирни протокол о стратешкој сарадњи на пројекту
инфраструктурне изградње од највишег приоритета у
Републици Српској између Владе Републике Српске и
компаније China Power engineering Consulting Group
Corporation

10. септембар 2013.

Рег. бр. 125

9.

Меморандум о сарадњи између Владе Републике Српске и
Владе Републике Србије ради јачања веза матице и
припадника дијаспоре са територије Републике Србије и
Републике Српске

10. јул 2013.

Рег. бр. 115
10.

Меморандум о намјерама закључен између Владе Републике

23. април 2013.

Српске и CGE Engineering Srl, Милано, Република Италија

Рег. бр. 124
Протокол о сарадњи на пројекту „Подриње“ између Владе
Републике Српске и Владе Републике Србије
02. октобар 2012.

11.
Рег. бр. 101
Споразум о сарадњи између Владе Републике Српске,
Interenergo д.о.о. Љубљана и KI-KELAG International Gmbh
Аустрија

Анекс I 8.октобар 2013.

12.
Рег. бр. 80

13.

21. септембар 2011.

Споразум о трговинско-економској, научно-техничкој и
културно-хуманитарној сарадњи између Владе Републике
Српске и Тернопиљске обласне државне администрације
Украјине

Анекс II 25.август 2015.

24. август 2011.

Рег. бр. 88
Меморандум о разумијевању између Владе Републике Српске
и Владе Републике Србије у области енергетике
18. март 2011.

14.
Рег. бр. 104
Протокол о спољнотрговинској и научно-техничкој сарадњи
између Владе Републике Српске и Владе Москве

15. септембар 2010.

15.
Рег. бр. 66
Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Републике Српске у области енергетике

26. април 2010.

16.
Рег. бр. 103

Споразум о сарадњи између Аутономне регије ФриулиВенеција Ђулија, Република Италија и Републике Српске,
Босна и Херцеговина
17.

13. април 2010.

Рег. бр. 48
Споразум између Владе Републике Српске (Босна
Херцеговина) и Устечке регије (Република Чешка)

и
09. април 2010.

18.
Рег. бр. 47
Меморандум о разумијевању између Владе Републике Србије
и Владе Републике Српске

19. јун 2009.

19.
Рег. бр. 12
Споразум о сарадњи у области привреде између Републике
Србије и Републике Српске
20.

15. јун 2009.
Анекс 6.јул 2011.

Рег.бр. 46
Споразум између
Владе Републике Српске (Босна и
Херцеговина) и Регије Венето (Република Италија)
04. новембар 2008.

21.
Рег. бр. 44
Споразум између Владе Републике Српске и Владе Санкт
Петербурга Руске Федерације

17. септембар 2007.

22.
Рег. бр. 41

23.

Меморандум о разумијевању за успостављање Фонда за
реформу јавне управе између Одјела за међународни развој
који представља Амбасада Уједињеног краљевства у БиХ,
Шведске агенције за међународни развој и сарадњу коју
представља Амбасада Шведске у БиХ, Министарства за развој
и сарадњу Холандије којег представља Амбасада Краљевине
Холандије у БиХ, Делегације Европске комисије и Вијећа
министара БиХ, Владе Републике Српске, Владе Федерације
БиХ, Владе Брчко дистрикта, Министарства финансија и

01. јул 2007.

Анекс I 21. децембар 2009.
Анекс II 27. септембар 2010.
Aнекс III 20. фебруар 2012.
Анекс IV 01. фебруар 2014.

трезора БиХ

Aнекс V 12. мај 2015.

Рег. бр. 157
Протокол о сарадњи, закључен између Владе Републике
Српске и округа Тромс, Краљевина Норвешка
07. јун 2007.

24.
Рег. бр. 15

II СПОРАЗУМИ, ПРОТОКОЛИ И МЕМОРАНДУМИ О САРАДЊИ КОЈЕ СУ ЗАКЉУЧИЛА
МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ред.
Назив споразума, протокола, меморандума о сарадњи

Датум закључивања

бр.

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

1.

Меморандум о разумијевању и сарадњи између Министарства за
економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске и
Министарства спољних послова Републике Србије

15. март 2011.

Рег. бр. 70

2.

Меморандум о сарадњи између Министарства за економске односе и
регионалну сарадњу Републике Српске и Министарства економије и
регионалног развоја Републике Србије

27. мај 2009.

Рег. бр. 45

3.

Меморандум о разумијевању између Министарства за економске
односе и регионалну сарадњу Републике Српске и Министарства
привреде покрајине Баден Виртемберг, СР Њемачка

Рег. бр. 42

11. новембар 2008.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Меморандум о сарадњи Министарства правде и државне управе
Републике Србије и Министарства правде Републике Српске
4.

26. децембар 2012.
Рег. бр. 128
Протокол о сарадњи између Министарства правде Републике Српске
и Министарства правде Републике Србије

5.

07. април 2009.
Рег. бр. 4
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

6.

Споразум о сарадњи из области финансија између Министарства
финансија Републике Србије и Министарства финансија Републике
Српске

23. јул 2010.

Рег. бр. 64
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

7.

Меморандум о сарадњи између Министарства просвјете и културе
Републике Српске и Министарства културе и информисања
Републике Србије за период 2014-2016 година

12. јун 2014.

Рег. бр. 134

8.

Споразум о сарадњи између Министарства просвјете и културе
Републике Српске и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије

10. јул 2013.

Рег. бр. 133

9.

Споразум о сарадњи између УКЛ Института за археологију
Универзитетског колеџа Лондон, Велика Британија и Министарства
просвјете и културе Републике Српске

05. новембар 2012.

Рег. бр. 147

10.

Меморандум о разумијевању између Министарства просвјете и
културе Републике Српске и Министарства просвете Републике
Србије о сарадњи у области образовања

20. децембар 2010.

Рег. бр. 68
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

11.

Меморандум о разумијевању између Министарства унутрашњих
послова Републике Српске и Главне управе МУП-а Руске Федерације
за Град Москву

22. октобар 2015.

Рег. бр. 155

12.

Меморандум о разумијевању између Снага Европске уније (ЕУФОР-а)
и органа за спровођење закона у БиХ о размјени тајних
података/података без безбједоносне класификације и
обавјештајних података

05. јуна 2013.

Рег. бр. 114

13.

Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике
Српске и Министарства одбране Републике Србије о школовању у
војнообразовним установама

29. август 2013.

Рег. бр. 116

14.

Меморандум о разумијевању између Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова
Републике Српске у области заштите и превенције и руковођења
ванредним ситуацијама

16. децембар 2011.

Рег. бр. 89.

15.

Меморандум између Министарства унутрашњих послова Републике
Србије и Министарства унутрашњих послова Републике Српске о
јачању полицијске сарадње

26. септембар 2011.

Рег. бр. 85

16.

Протокол о сарадњи између Високе школе полиције у Шитну,
Република Пољска и Високе школе унутрашњих послова, Бања Лука,
Република Српска

12. септембар 2011.

Рег. бр. 74

17.

Споразум о научно-образовној сарадњи између Факултета за
безбједност Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Скопљу,
Република Македонија и Високе школе унутрашњих послова, Бања
Лука, Република Српска

15. фебруар 2011.

Рег. бр. 71
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

18.

Меморандум о разумјевању између Министарства здравља Републике
Србије и Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске у области здравља

07.октобар 2014.

Рег. бр. 141

19.

Меморандум о сарадњи између Министарства здравља и социјалне
заштите Републике Српске, Синдиката образовања, науке и културе
Републике Српске и италијанске невладине организације „Luciano
Lama“

22. март 2013.

Рег. бр. 129

20.

Споразум о пословној сарадњи између Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске и Министарства здравља
Републике Србије

Рег. бр. 35
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

18. јануар 2007.

21.

Меморандум о сарадњи у области спорта и омладинске политике
између Министарства омладине и спорта Републике Србије и
Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске

04. фебруар 2010.

Рег. бр. 63
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

22.

Протокол о сарадњи у области индустрије између Министарства
индустрије, енергетике и рударства Републике Српске (БиХ) и
удружења привредника Confindustria, (Република Италија)

21. децембра 2011.

Рег. бр. 93

23.

Протокол закључен између Министарства индустрије, енергетике и
рударства
Републике
Српске и Министарства рударства и
енергетике Републике Србије

13. октобар 2008.

Рег. бр. 6
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Меморандум о сарадњи Министарства управе и локалне самоуправе
Републике Српске и Министарства правде и државне управе Србије
24.

26. децембар 2012.
Рег. бр. 123
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

25.

Протокол о сарадњи између Министарства трговине и туризма
Републике Српске и Министарства трговине и услуга Републике
Србије

26. октобар 2010.

Рег. бр. 59
МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

26.

Меморандум о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске

03. април 2015.

Рег. бр. 151

27.

Споразум о сарадњи између Министарства рада и социјалне политике
Републике Србије и Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске

21. септембар 2010.

Рег. бр. 54

28.

Протокол о сарадњи између Министарства рада и социјалне политике
Републике Србије и Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске

27. новембар 2003.

Рег. бр. 5
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

29.

Протокол о сарадњи у области науке и технологије између
Министарства просвете и науке Републике Србије и Министарства
науке и технологије Републике Српске

18. март 2011.

Рег. бр. 72

30.

Меморандум о разумијевању између Conzorio per I'AREA Scientifica e
Tehnologica di Trieste Italy, Innovation Factory S.p.a. и Министарства
науке и технологије Републике Српске

17. септембар 2010.

Рег. бр. 53

31.

Меморандум о научно-техничкој сарадњи између Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије и Министарства науке и
технологије Републике Српске

14. септембар 2010.

Рег. бр. 52
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

32.

Протокол о стручно-техничкој сарадњи у области пољопривреде,
прехрамбене индустрије, руралног развоја, ветеринарства и
водопривреде између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и Министарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије

20. септембар 2014.

Рег. бр. 144

33.

Споразум о сарадњи у области интегралног управљања доњег тока
ријеке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и Министарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије

20. септембар 2014.

Рег. бр. 143

34.

Меморандум „Развој узгоја товних пасмина говеда у Босни и
Херцеговини“ за Републике Српску између Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Чешке
развојне агенције

14. новембар 2013

Рег. бр. 142

35.

Споразум између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије о техничкој сарадњи у
ветеринарској и фитосанитарној области, безбједности хране и хране
за животиње

23. март 2012.

Рег. бр. 99

36.

Меморандум о разумијевању између Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске и Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Рег. бр. 61
MИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

15. мај 2010.

37.

Меморандум о сарадњи у области саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре између Министарства саобраћаја и веза Републике
Српске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије

23. новембар 2015.

Рег. бр. 158

38.

Меморандум о разумијевању о реализацији пројекта аутопута БрчкоБијељинаизмеђу Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и
државне компаније „China Road and Bridge Corporation“ из НР Кине

17. април 2014.

Рег. бр. 130
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

39.

Меморандум о разумијевању и сарадњи у области одрживог развоја и
заштите животне средине између Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине
Републике Србије

01. март 2013.

Рег. бр. 110

40.

Споразум о мјерама заштите и одрживог коришћења популације
младице (Hucho hucho) у ријеци Дрини између Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске и Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања Републике Србије

16. март 2012.

Рег. бр. 91

41.

Меморандум о разумијевању о сарадњи у области заштите животне
средине, грађевинарства и просторног планирања
између
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања
Републике Србије и Министарства за просторно планирање,
грађевинарство и екологију Републике Српске

Рег. бр. 90

16. децембар 2011.

С поштовањем,

МИНИСТАР
Златан Клокић

ОДГОВОР 17:
Број: 21.01/052-77/16
Датум: 05.02.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а с е
Клуб посланика ПДП, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној
27. јануара 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:
„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписали министарства и Влада
Републике Српске у периоду 2006-2015. године“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („ Службени гласник Републике
Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („ Службени
гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи
ОДГОВОР
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове од 2006-2015. године потписала
је сљедеће споразуме и меморандуме:
-

-

-

-

Меморандум о сарадњи на пословима из области геодезије и катастра између
Републичког геодетског завода Републике Србије и Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске од 12.05.2011. године,
Партнерско- донаторски споразум закључен 23.01.2013. године о изградњи капацитета за
унапређење земљишне администрације и процедура у БиХ-ЦИЛАП, између Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и Федерације БиХ и
директора за међународну сарадњу геодетске управе Краљевине Шведске,
Протокол о сарадњи на реализацији Пројекта мрежа перманентних (референтних) ГПС
(ГНСС) станица БиХ – БиХПОС, закључен 28.10.2009. године, потписан између Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Федералне управе за
геодетске и имовинско-правне послове Федерације БиХ и Министарства цивилних
послова БиХ,
Протокол о сарадњи на реализацији Пројекта израде дигиталних ортофото планова БиХ,
закључен 28.10.2009. године, потписан између Републичке управе за геодетске и

имовинско-правне послове Републике Српске, Федералне управе за геодетске и
имовинско-правне послове Федерације БиХ и Министарства цивилних послова БиХ,
-

-

-

Меморандум о разумијевању и сарадњи у области инфраструктуре просторних података
закључен 08.11.2013. године, потписан између Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске, Републичког геодетског завода Републике
Србије, Управе за некретнине Црне Горе, Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове Федерације БиХ, Агенције за катастар непокретности Републике
Македоније, Државне геодетске управе Републике Хрватске, Централне канцеларије за
регистрацију непокретности Републике Албаније и Катастарске агенције Косова,
Споразум између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике
Српске и Државне геодетске управе Републике Хрватске о сарадњи на подручју размјене
података сталних GNSS (Global Navigation Satellite System) станица, закључен 13.12.2012.
године, потписан између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске и Државне геодетске управе Републике Хрватске,
Пројектни споразум за Импулс пројекат закључен 03.06.2014. године, потписан између
корисника пројекта и Шведске геодетске управе,
Пројектни споразум за Импулс пројекат закључен 03.06.2014. године, потписан између
корисника пројекта и Шведске агенције за међународни развој- СИДА,
Споразум о размјени података за Пилот пројекат у оквиру Импулс пројекта закључен
28.05.2015. године, потписан између корисника Импулс пројекта.

Поред тога достављамо Вам споразуме које је закључила Република Српска путем надлежног
Министарство финансија, а исто је доставило Управи из разлога примјењивања у свом пословању
путем Пројекта регистрације непокретности у Републици Српској:
-

Споразум о финансирању закључен 23.05.2013. године, између БиХ и Међународне
асоцијације за развој –ИДА,
Пројектни споразум закључен 23.05.2013. године, између Републике Српске и
Међународне асоцијације за развој –ИДА,
Супсидијарни споразум закључен 21.08.2013. године, између БиХ и Републике Српске.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Милош Комљеновић, дипл. правник

ОДГОВОР 18:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА

Број: 24.012/121-1-2/16
Датум: 02.02.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање, Клуб посалника ПДП - а
Из Клуба посалника ПДП - а, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 27.
јануара 2016. године, постављено је сљедеће посланичко питање:
„Доставити списак свих споразума и меморандума које су потписала министарства и
Влада РС у периоду 2006. - 2015. године “
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 10/09), а у вези с чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
У области међународне сарадње у протеклих 10 година, Републичка управа за инспекцијске
послове је 2007. године потписала Меморандум о разумијевању са Америчком агенцијом за
међународни развој (USAID), ради реализације пројеката „Промовисање покретљивости тржишта
рада – ELMO“ и „Поједностављивање издавања дозвола и инспекцијских режима – SPIRA“, а 2011.
године је потписан Меморандум о разумијевању са Генералним инспекторатом Монголије – GASI,
ради подршке изградње капацитета и успостављања сарадње између два инспектората. У области
институционалне сарадње Инспекторат је 2006. године потписао Меморандум о разумијевању за
размјену података о субјектима контроле са Пореском управом Републике Српске.
Поред наведеног, Инспекторат је дана 15.06.2009. године закључио Споразум о сарадњи са
Инспекторатом рада Португала. Инспекторат је дана 04.03.2011. године закључио Протокол о
сарадњи са Министарством трговине и услуга Републике Србије. Циљ овог Протокола је проширивање
и јачање билатералних односа, а предмет размјена информација, искустава и знања у области
спровођења закона у области тржишног надзора.
Споразуми о сарадњи су закључени и са Федералном управом за инспекцијске послове,
Управом за заштиту здравља биља БиХ, Аенцијом за идентификационa документa, евиденцију и
размјену података Босне и Херцеговине, са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, Републичким
заводом за статистику, Пореском управом и Девизним инспекторатом, Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарством унутрашњих послова, а све у циљу
размјене података и олакшања пословних процеса.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
Предраг Томић

НАПОМЕНА: Документа наведена као додатна, у прилогу одговору, доступна су у Служби НС РС.

