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Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 

и 

Народна скупштина Републике Српске 

у даљем тексту: Стране 

На основу Споразума о успостављању специјалних паралелних односа 

између Републике СрБИје и Републике Српске, ратификованог у Народној 

скупштини Републике СрБИје ("Службени гласник Републике Србије" број 

70ј07) и Народној скупштини Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 60ј07), те Протокола о сарадњи Народне 
скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске, у 

доброј вољи и намери; 

Полаэећи од чињенице да је потребно дефинисати политички и 

институционални оквир сарадње две Скупштине; 

Руковођене жељом да унапреде постојеће и иницирају нове 

претпоставке сарадње у областима привреде, образовања, заштите 

животне средине, културе, здравствене и социјалне политике; 

Одлучне да унапреде, како институционалну сарадњу тако и међусобно 

разумевање и повезивање грађана који живе у Аутономној Покрајини 
ВОјводини и Републици Српској; 

Свесне важности примене принципа супсидијарности, 

приближавања политичких процеса до нивоа утицаја 

артикулацију локалних политика и доношење одлука; 

а у циљу 

грађана на 

Решене за јачање сарадње у областима регионалних европских политика; 

Сагласиле су се како следи: 

1. Председници Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Народне 

скупштине Републике Српске, у правилу, сретаће се једном годишње, 
наизменично у АП ВОјводини и Републици Српској, како би размотрили све 

::а.спеКте сарадње и примене овог Протокола . 

.2. Председници кореспондентних скупштинских радних тела ће 

припремити планове њихове сарадње, те утврдити број сусрета на 

годишњем нивоу и актуелних тема, ради установљавања оперативне 

институционалне сарадње, а са циљем размене и усвајања добрих 

искустава из праксе. 

З. Као посебно тело образоваће се посланичка група пријатељства 

Скупштине АП Војводине и Народне скупштине Републике Српске, а ради 



унапређења парламентарне сарадње и подстицаја примени овог 
Протокола. Посланичка група пријатељства наизменично ће се састајати у 

ДП Војводини и Републици Српској. 

4. У међусобној сарадњи на нивоима из тачака 1. до З. нарочита пажња 
посветиће се унапређењу сарадње у областима: 

• образовања - посебно имајући на уму универзитетску сарадњу 
и нужност продужења важности већ потписаних уговора о 

сарадњи између високошколских установа у дп Војводини и 

Републици Српској, као и да је једно од кључних питања 

јачања образовних и економских капацитета обе заједнице, те 

промовисање пројеката целоживотног образовања; 

• локалне самоуправе, кроз размену позитивних искустава из 

пракси локалних заједница; 

• привредних контаката субјеката из дп Војводине и Републике 
Српске; 

• здравства, кроз унапређење сарадње здравствених-

институција и установа; 

• европских интеграција. 

5. дп Војводина и Република Српска подстицаће партнерство кроз 

процесе заједничког наступа и аплицирања пројеката пред институцијама 

ЕУ. У процесе припреме и заједничког аплицирања пројеката обе 

скупштине ће подстицати и јединице локалне самоуправе, привредне 
коморе, образовне институције, организације цивилног друштва. 

б. Скупштина дп Војводина и Народна скупштина Републике Српске ће, 
путем Скупштине европских регија и других регионалних асоцијација, 

билатерално и мултилатерално, заједнички подстицати сарадњу и 

проширивати овај протокол и на треће парламенте, са циљем подстицања 

улоге регионалних и локалних заједница и институција, те ПRоширења 

опште политичке, институционалне, економске, образовне и културне 

сарадње у региону и Европи. 

Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања. 

Сачињено у Новом Саду и Бањалуци, а потписано у Новом Саду дана 

05.04.2011. године, у по два оригинална примерка на српском језику. 


