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МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ  

ИЗМЕЂУ  

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

РАДИ ЈАЧАЊА ВЕЗА МАТИЦЕ И ПРИПАДНИКА ДИЈАСПОРЕ СА 

ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

Влада Републике Србије и Влада Републике Српске, полазећи од Споразума о 

успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и 

Републике Српске, потписаног у Бањалуци 26. септембра 2006. године (у даљем 

тексту: стране), у жељи за даљим развијањем и подстицањем сарадње, у уверењу да 

ће та сарадња допринети продубљивању међусобних веза,  

 

договориле су се о следећем: 

 

 

Члан 1. 

 

Стране ће подржавати и унапређивати међусобну сарадњу ради успостављања 

заједничких стратешких опредељења Републике Србије и Републике Српске према 

српској дијаспори, у циљу јачања веза матице и припадника дијаспоре обе стране. 

 

Члан 2. 

 

Ради реализације овог меморандума, стране ће формирати одбор за сарaдњу. 

Одбор ће припремити стратегију којом ће се ближе одредити однос према 

дијаспори обе стране и утврдити конкретне активности за реализацију циљева из 

члана 1. овог меморандума.  
 

Координацију оперативних активности везаних за рад одбора и међусобну 

сарадњу, вршиће Представништво Републике Српске у Републици Србији. 

 

Члан 3. 

 

Стране су сагласне да ће подржавати сарадњу првенствено кроз:   
 

- редовну размену информација о стању и потребама српске дијаспоре; 

- заједничку реализацију пројеката који имају за циљ унапређење односа са 

српском дијаспором; 

- заједничко учешће у међународним и регионалним пројектима, у складу са 

најновијим кретањима и међународним правним инструментима; 
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- заједнички рад на неговању и очувању културног идентитета и наслеђа Срба у 

дијаспори; 

- учешће на стручним и научним скуповима и семинарима; 

- подстицање сарадње кроз размену искустава, знања и ресурса; 

- заједничке пројекте на заштити језика и 

- друге облике институционалне сарадње. 

 

Члан 4. 

 

Стране ће подржавати и унапређивати сарадњу органа из Републике Србије и 

Републике Српске, ради: 
 

- јачања веза које Република Србија и Република Српска имају са српском 

дијаспором широм света; 

- стварања услова за враћање поверења дијаспоре у органе матица; 

- јачања свести у домаћој јавности о значају дијаспоре; 

- стварања компатибилних база података; 

- обезбеђивања координираног учешћа у међународним пројектима; 

- подржавања локалне заједнице у области сарадње са завичајним удружењима; 

- изграђивања одрживе и функционалне мреже свих организација у дијаспори; 

- обезбеђивања размене информација. 

 

Члан 5. 

 

У погледу укључивања дијаспоре у развој матице, стране ће унапређивати сарадњу 

у оквиру својих органа, тако што ће: 
 

- подстицати економски и привредни развој Републике Србије и Републике Српске 

и стварати услове за привлачење страних инвестиција, нарочито инвестиција 

припадника српске дијаспоре који су стекли имовину у иностранству, а који ће 

имати предност у односу на друге стране инвеститоре јер познају језик, културу и 

локалне пословне обичаје; 
 

- јачати научни, технолошки, културни и сваки други развој Републике Србије и 

Републике Српске коришћењем знања и вештина високообразованих припадника 

дијаспоре; 
 

- радити на изградњи организационих и других капацитета дијаспоре ради 

обезбеђивања подршке дијаспоре у интегративним процесима матице и припреми 

за улазак у Европску унију, али и у развијању бољих односа у региону. 

 

Члан 6. 

 

У погледу очувања српског националног идентитета у дијаспори, стране ће 

сарађивати на: 
 

- стварању услова за унапређење учења српског језика и очување ћириличног 

писма, нарочито путем обезбеђивања уџбеника, књига, дидактичког материјала и 

других извора за учење српског језика и ћириличког писма; 
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- подржавању пројеката организација српске дијаспоре који имају за циљ очување 

националног, културног и верског идентитета у дијаспори; 
 

- унапређењу информисања путем електронских медија и интернета, 

организовањем традиционалних манифестација, дистрибуцијом публикација које 

садрже информације о националном идентитету, обележјима, друштвеним 

вредностима, култури, историји и сл. 

 

Члан 7. 

 

Стране ће стварати услове за заједничко учествовање и сарадњу у оквиру 

међународних фондова и фондова Европске уније, као и других доступних 

фондова. 

 

Члан 8. 

 

Стране ће радити на подстицању и унапређењу међусобних односа и сарадње 

између културно-уметничких и других удружења и организација у дијаспори.  
 

Стране ће користити, у том смислу,  када је то могуће, све изворе финансирања 

који су им доступни и који подржавају активности организација дијаспоре. Стране 

ће подстицати удружења и организације дијаспоре у проналажењу донатора у 

привреди, као и у фондовима домицилних држава који се опредељују за 

финансирање пројеката  интеграције странаца. 

 

Члан 9. 

 

Стране ће подржати стручна и научна истраживања и истраживачке радове који се 

баве потребама српске дијаспоре широм света, с циљем да се допринесе креирању 

стратешких опредељења према дијаспори.  

 

Члан 10. 

 

Стране ће планирати средства за суфинансирање пројеката дијаспоре, у складу са 

предвиђеним средствима у буџету обе стране. 

 

Члан 11. 

 

 Органи задужени за спровођење овог меморандума су: 

- у Републици Србији: Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  

- у Републици Српској: Кабинет предсједника Владе Републике Српске.  

 

Члан 12. 

 

Овај меморандум ће се спроводити у складу са законодавством Републике Србије и 

Републике Српске. 
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Одредбе овог меморандума неће представљати препреку другим видовима сарадње 

у области дијаспоре између страна потписница овог меморандума.  

 

Члан 13. 

 

Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и закључује се на неодређено 

време. 

 

Овај меморандум може бити измењен или допуњен уз сагласност обе стране у 

писаној форми. 

Члан 14. 

 

Свака страна може отказати овај меморандум, који у том случају престаје да важи 

након истека три (3) месеца од дана пријема обавештења о отказивању. 

 

У случају престанка важења, одредбе овог меморандума примењиваће се и даље на 

све заједничке пројекте започете на основу меморандума до њихове потпуне 

реализације. 
 

 

 

 

Сачињено и потписано у Бaњој Луци, дана 10. јула 2013. године, у два (2) 

оригинална примерка, оба на српском језику, по један (1) на екавском и ијекавском 

наречју, при чему су оба текста аутентична. 


