МЕМОРАНДУМ
О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СПОРТА И ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ИЗМЕЂУ
МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
МИНИСТАРСТВА ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Полазећи од Закона о потврђивању Споразума о успостављању
специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске
(„Службени гласник РС”, број 70/07), Министарство омладине и спорта
Републике Србије и Министарство породице, омладине и спорта Републике
Српске (у даљем тексту: Стране), у жељи за даљим развијањем и подстицањем
сарадње између две стране, у уверењу да ће сарадња у области спорта и
омладине допринети продубљивању веза између две Стране, договориле су се
да закључе Меморандум.
Члан 1.
Стране ће подржавати сарадњу у областима спорта и омладине,
уважавајући принципе слободне размене информација и вредности из тих
области.
Члан 2.
Стране су сагласне да, нарочито, подржавају сарадњу:
а) кроз редовну размену информација о прописима и стратешким актима из
области спорта и омладинске политике;
б) кроз заједничку реализацију пројеката и споразума о спортској и
омладинској сарадњи и
в) кроз заједничку обуку кадрова на теме од значаја из области спорта и
омладинске политике.
Члан 3.
Стране ће подржати и унапређивати сарадњу институција из области
развоја спорта и омладинске политике ради:
а) реализације заједничких пројеката,
б) усаглашавања законских решења са међународним конвенцијама,
в) стварања заједничких база података,
г) подржавања регионалних центара за области спорта и омладине и
д) размене документације.

Члан 4.
Стране ће сарађивати на стварању услова за подстицање:
а) развоја спорта,
б) укључивања деце и омладине у спортске активности,
в) промоције значаја бављења спортом, а посебно спортом лица са
инвалидитетом,
г) унапређења информационих система у спорту,
д) стручног усавршавања спортиста и спортских радника,
ђ) организовања спортско-стручних и омладинских семинара и кампова,
е) организовања спортских и омладинских манифестација од значаја за
обе Стране,
ж) унапређења стручног, истраживачко-развојног и научноистраживачког рада у спорту,
и) организовања заједничких омладинских теметских конференција и
семинара,
ј) сарадње омладинских организација Републике Србије и Републике
Српске,
к) стандардизације и развоја програма неформалног образовања,
л) заједничког учешћа младих у међународним образовним пројектима.
Члан 5.
Стране ће стварати услове за заједничко учествовање у прекограничној
сарадњи у оквиру структуралних и других фондова.
Члан 6.
Стране ће, у складу са принципима, признавајући улогу научноистраживачког рада у области спорта, нарочито савремене дијагностике у
спорту, подржавати стручна, научна и развојна истраживања у области спорта,
са циљем да се допринесе што квалитетнијој размени искустава.
Члан 7.
Стране се обавезују да ће у складу са прописима о буџетском систему,
сходно могућностима на годишњем нивоу, у оквиру финансијског плана,
планирати средства за суфинансирање заједничких пројеката из области спорта
и омладинске политике.
Члан 8.
У циљу реализације и суфинансирања заједничких пројеката, Стране ће
формирати одбор за сарадњу, који ће се састајати по потреби, а најмање два
пута годишње.

Члан 9.
Одредбе овог меморандума неће представљати препреку да се Стране
дипломатским путем договарају и о другим разменама, односно питањима за
која су заинтересоване.
Члан 10.
Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и важи до
потписивања новог меморандума.
Сачињено и потписано у Бања Луци, дана 04.02.2010. године, у два
оригинална примерка на службеним језицима Републике Србије и Републике
Српске, при чему су оба текста аутентична.

За Министарство омладине и
спорта Републике Србије

За Министарство породице,
омладине и спорта
Републике Српске

Снежана Самарџић Марковић,
министар
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