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МЕМОРАНДУМ
о сарадњи у области поштанског и телекомуникационог саобраћаја
између Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије и Министарства саобраћаја и веза Републике
Српске
"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 11 од 24. новембра
2017.
Полазећи од Споразума о успостављању специјалних паралелних односа
између Републике Србије и Републике Српске, потписаног 26. септембра
2006. године у Бања Луци, Министарство трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије и Министарство саобраћаја и веза
Републике Српске (у даљем тексту: стране), у циљу развоја сарадње у
области поштанског и телекомуникационог саобраћаја, сагласиле су се да
потпишу следеће:
Члан 1.
Стране се обавезују да ће међусобно размењивати искуства и информације и
активно радити на развоју и имплементацији заједничких пројеката из
делокруга министарстава, којима се доприноси јачању међусобних веза
између Републике Србије и Републике Српске.
Члан 2.
Стране су сагласне да се сарадња одвија у области поштанског и
телекомуникационог саобраћаја, а која се односи на:
– унапређење поштанског и телекомуникационог саобраћаја;
– припрема пројектних задатака и промовисање заједничких регионалних
пројеката на међународним скуповима, посебно пројеката за чије
финансирање се може конкурисати у фондовима Европске уније;
– покретање и реализација заједничких пројеката и истраживања;
– размена знања и искустава, као и узајамно пружање помоћи у области
обука и оспособљавања у области поштанског и телекомуникационог
саобраћаја;
– заједнички рад на едукацији и унапређењу знања и стручности
запослених;
– организовање заједничких обука запослених, међународних семинара,
округлих столова, симпозијума и сл.;
– размена информација од значаја за обе стране;

– пружање стручне помоћи приликом остваривања контаката са
међународним организацијама и истакнутим појединцима;
– друго по претходном договору страна.
Члан 3.
Стране ће настојати да у оквирима својих надлежности и постојеће законске
регулативе, своје активности усмере на интензивирање сарадње у областима
из члана 2. Меморандума.
Члан 4.
Стране ће размењивати искуства у изради закона којима се регулишу
области из делокруга министарстава, кроз заједничку организацију научних
конференција, семинара и радионица.
Члан 5.
Сва спорна питања која се појаве у тумачењу одредби Меморандума, стране
ће решавати међусобно у духу добре пословне праксе.
Члан 6.
Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и важи четири године, а
биће аутоматски продужен за додатни период од четири године, осим ако
једна од страна потписница обавести другу у писаној форми о намери да
исти раскине 90 дана пре истека уговореног рока.
Члан 7.
Меморандум је потписан у Београду, 10. новембра 2017. године у два
оригинална примерка, на српском језику, од којих свака страна задржава по
један примерак.
За Министарство трговине,
туризма и телекомуникација
Републике Србије
Министар,
Расим Љајић, с.р.

За Министарство саобраћаја
и веза Републике Српске
Министар,
Неђо Трнинић, с.р.

