
МЕМОРАНДУМ  
ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
И 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

О 
ЈАЧАЊУ ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ  

 
 
 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске  

 

и 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 

(у даљем тексту: „Стране потписнице”),  

 
У жељи да ојачају пријатељске односе и унаприједе сарадњу двију Страна потписница, 

нарочито поклањајући пажњу заједничкој спремности за побољшање међусобне 

полицијске сарадње, 

 

Сматрајући да организовани криминал представља озбиљну пријетњу по друштвени и 

економски развој Страна потписница, као и да његова превенција и сузбијање захтијева 

регионалну сарадњу, 

 

Веома забринути због негативног утицаја који организовани криминал може имати на 

људска права, владавину права, безбједност и развој Страна потписница,  

 

У складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између 

Републике Српске и Републике Србије,  

 

Поступајући у духу партнерства и сарадње, а у складу са принципом суверенитета  и 

реципроцитета, и 

 

Препознајући значај развоја капацитета Страна потписница у примјени закона, као и 

значај тих капацитета у стварању могућности за размјену информација у борби против 

организованог криминала,  

 

 

Споразумјелe су се o сљедећем:  

 

 

 

 

 

 

 



Члан 1. 

 

Стране потписнице ће унапређивати билатералну сарадњу између надлежних 

полицијских служби кроз: 

 

а) борбу против организованог криминала;  
б) техничку и научну подршку;  

в) сарадњу у области образовања и обуке; 

г) сарадњу у области европских интеграција; 

д) размјену информација и најбољих пракси.  

 

Члан 2. 

 

Сарадња између Страна потписница обухвата: размјену искустава у примјени правних 

прописа, превенцији криминалитета и примјени метода, средстава и поступака из 

области криминалистичке технике; сарадњу у области организовања и спровођења 

полицијског образовања и обуке  и сарадњу у области европских интеграција. 

 

Члан 3. 

 

1. Стране потписнице ће размјењивати све расположиве информације у вези са 

организованим криминалом. 

 

2. Стране потписнице ће једна другој пружати помоћ у спровођењу оперативних 

истражних радњи и обезбјеђивати организациону и остале облике помоћи. 

 

3.   Стране потписнице ће једна другој пружати помоћ у проналажењу осумњичених или 

осуђених лица која избјегавају кривичну одговорност. 

 

4.  Стране потписнице ће сарађивати у организовању полицијске обуке. Сарадња у 

области полицијског образовања вршиће се у складу са постојећим Споразумом о 

научно-образовној и пословнотехничкој сарадњи између Криминалистичко-

полицијске академије Београд и Високе школе унутрашњих послова Бања Лука. 

 

5.  Стране ће се међусобно помагати у процесу европских интеграција размјеном знања, 

искустава и најбољих пракси. 

 

Члан 4. 

 

1.  Стране потписнице ће размјењивати информације сходно овом меморандуму, а у 

складу са својим националним законодавством, које се односи на заштиту личних 

података и тајност података. 

 

2.  Стране потписнице ће заштитити све информације које су предмет размјене, од 

неовлашћеног приступања и откривања. 

 

3.  Информације надлежних полицијских служби које су предмет размјене, у складу са   

одредбама овог меморандума, неће се достављати трећој страни без претходне 

писмене сагласности друге Стране потписнице. 



 

Члан 5. 

 

1. Стране потписнице ће унапређивати полицијску сарадњу у борби против 

организованог криминала, а нарочито у сљедећим областима:  

 

а) илегална производња и промет опојних дрога, психотропних супстанци и 

прекурсора, 

б) финансијске истраге, 
в) привредни криминал и прање новца,  

г) високотехнолошки криминал, 

д) недозвољена трговина ватреним оружјем, 

е) трговина људима и илегалне миграције. 

 

 

2.  Појмови из става 1. овог члана тумачиће се у складу са конвецијама Уједињених 

нација. 

 

 

Члан 6. 

 

1. Овај меморандум ступа на снагу од дана његовог потписивања и остаје на снази 

неограничен временски период.  

 

2. Свака Страна потписница може, у сваком тренутку, обавијестити другу Страну 

потписницу о својој одлуци да раскине овај меморандум. Раскид овог 

меморандума ступа на снагу тридесет (30) дана по пријему таквог обавјештења.  

 

3. Измјене и допуне овог меморандума могу се извршити уз узајамну писмену 

сагласност Страна потписница.  

 

4. Сви спорови настали у погледу тумачења или примјене овог меморандума 

рјешаваће се путем директних преговора између Страна потписница.  

 

 

Потписан у Бањалуци, дана 26. септембра 2011. године, у по два примјерка, на српском 

језику. 

 

 

 

  За  Mинистарство унутрашњих послова 

  Републике Српске 

За Mинистарство унутрашњих послова 

Републике Србије 

  

  Министар унутрашњих послова       

  Станислав Чађо 

 

 

 

 

Министар унутрашњих послова 

Ивица Дачић                                                     

 

 


