СПОРАЗУМ
О
САРАДЊИ
У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
ИЗМЕЂУ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закључен дана 29.08.2018. године у Требињу између:
1. Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Београд, улица Булевар
Михајла Пупина 2, које заступа потпредседник Владе и министар унутрашњих
послова др Небојша Стефановић (у даљем тексту: МУП Р. Србије)
и
2. Република Српска, Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, улица Трг
Републике Српске бр. 1, које заступа министар унутрашњих послова мр Драган
Лукач (у даљем тексту: МУП Р. Српске)
(Заједнички назив: Споразумне стране)
Члан 1.
Споразумне стране су сагласне да, ради обостраних интереса и потреба јачања капацитета
и ресурса у области информационо-комуникационих технологија, а на основу међусобног
договора у сваком конкретном случају, остваре пословну сарадњу у области:
-

информационе безбедности;
радио-комуникационих система;
електронске управе;
аналитике и статистике;
персонализације идентификационих докумената;

у складу са законским и другим прописима споразумних страна којима се регулише ова
област.

Члан 2.
Сарадња споразумних страна у областима дефинисаним у члану 1. овог споразума
обухвата:
-

-

размену искустава и пракси у изради и примени правних прописа и процедура;
размену техничких искустава и пракси примене информационо-комуникационих
технологија;
размену знања, метода, средстава и поступака у примени информационокомуникационих технологија;
размену информација о актуелним ризицима и безбедносним инцидентима у сајбер
простору, као и препорукама о начинима заштите сопствених информационокомуникационих система од истих;
координисано деловање у случају сајбер инцидената већих размера на
информационо-комуникационе системе;
организовање и спровођење заједничких програма образовања и обуке полицијских
службеника у области информационо-комуникационих технологија;
међународну сарадњу у области информационо-комуникационих технологија;

У оквиру наведених облика сарадње неће се размењивати подаци о личности.
Члан 3.
За реализацију сарадње по питању активности у областима дефинисаним у члану 1. овог
споразума испред МУП Р. Србије надлежан је Сектор за аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије, док је испред МУП Р. Српске надлежна Управа за
информационо-комуникационе технологије.
Члан 4.
Подаци и информације које споразумне стране међусобно размењују у циљу реализације
овог споразума а које се сматрају тајним у складу са законодавствима споразумних страна,
биће означени одговарајућим степеном тајности, како за време важења овог Споразума,
тако и након истека његове важности.
Подаци и информације које се сматрају тајним размењују се у складу са прописима
споразумних страна којима се регулише ова област, као и на основу Безбедносног
споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине од
07.11.2013. године.
Подаци и информације који се не сматрају тајним у складу са прописима споразумних
страна којима се регулише ова област размењују се у електронској форми.
Члан 5.
Споразумне стране се обавезују да одреде одговорна лица за праћење реализације овог
споразума.

Члан 6.
Овај споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања и овере и важи на
неодређено време, док постоји обострани интерес споразумних страна.
Овај споразум се може раскинути на иницијативу једне или друге стране, у ком случају се
утврђује отказни рок у трајању од 180 (стоосамдесет) дана.
Члан 7.
Евентуална питања и спорове из међусобних односа споразумне стране решаваће
споразумно, мирним путем, уз директне преговоре споразумних страна.
Члан 8.
Измене и допуне овог споразума биће сачињене у писаној форми, анексом између
споразумних страна.
Члан 9.
Овај споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих по
2 (два) за сваку споразумну страну.

За
Министарство унутрашњих послова
Републике Србије

За
Министарство унутрашњих послова
Републике Српске

др Небојша Стефановић
потпредседник Владе и
министар
унутрашњих послова

мр Драган Лукач
министар
унутрашњих послова

