Споразум о сарадњи у области форензичке делатности
између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и
Државног комитета за судска вештачења Републике Белорусије
Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Државни
комитет за судска вештачења Републике Белорусије,
настојећи да успоставе сарадњу у области форензичке делатности,
сматрајући да јачање пријатељства и обострано корисне сарадње
задовољава националне интересе обеју држава,
договорили су се о следећем:
Члан 1.
Стране сарађују у области истраживачког рада о темама
форензичке делатности у теорији, праву, организацији и
методологији, стварању нових метода и техника вештачења и
развоју постојећих, размени практичног искуства вештака.
Члан 2.
Сарадња на основу овог споразума спроводи се непосредно.
Члан 3.
Стране развијају сарадњу у области форензичке делатности у
следећим правцима у оквиру своје надлежности у циљу
усаглашавања са националним интересима и законодавством својих
држава:
- координација научног рада о темама форензичке делатности,
заједнички развој метода и техника;
- размена података у области информисања и референтне подршке
(осим података о личности);
- спровођење заједничких радионица, курсева ради развоја нових
метода и техника;

- обука, дошколовање и унапређење професионалних вештина
специјалиста у области форензичке делатности, размена
именованих специјалиста за обуку;
- размена методолошке и научне литературе;
- узајамна научна, методолошка и практична помоћ по питањима
научне делатности и вештачења.
Члан 4.
Стране остварују сарадњу која није предвиђена овим споразумом
али испуњава циљеве сарадње у области форензичке делатности у
складу са националним законодавством држава у оквиру
надлежности обе Стране.
Члан 5.
Стране испуњавају обавезе из овог споразума без накнаде осим ако
се договоре другачије.
Поступак надокнаде трошкова, повезаних са спровођењем овог
споразума, одређују Стране у сваком појединачном случају.
Члан 6.
Током спровођења овог споразума Стране користе енглески језик.
Члан 7.
У складу са обостраним договором Страна овај споразум може се
мењати и допуњавати путем засебних протокола, који чине
саставни део овог споразума.
Члан 8.
Спорови и неслагања између Страна који могу настати у вези са
питањима која се односе на тумачење и примену овог споразума
решавају се путем узајамних преговора и консултација.

Члан 9.
Овај споразум се закључује на неодређени период и ступа на снагу
оног датума када га обе Стране потпишу.
Свака Страна може раскинути овај споразум слањем писаног
обавештења дипломатским путем. Споразум престаје да важи 6
(шест) месеци након што друга страна прими то обавештење.
Члан 10.
Овај споразум се потписује у Београду, 10.10.2018. у два примерка,
сваки на српском, руском и енглеском језику, при чему су текстови
подједнако веродостојни.
У случају неслагања при тумачењу овог споразума, Стране се
руководе текстом на енглеском језику.
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