
ПРОСВЕТНА И НАУЧНА САРАДЊА  

СА РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ 

 

 

Просветна сарадња: 

 

Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике 

Србије и Републике Српске, потписан је 26. септембра 2006. године. 

 

Споразум о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Министарства просвјете и културе Републике Српске у области 

образовања потписан је 10. марта 2020. године, у Тршићу. 

 

Споразум о заједничким активностима у области осигурања квалитета и 

признавању акредитација у високом образовању потписан је 18. јуна 2019. године, 

у Бањој Луци. 

 

Споразум о сарадњи између Министарства просвјете и културе Републике Српске и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, потписан 

је 10. јула 2013. године, у Бања Луци. Споразумом се уређује успостављање 

заједничке, електронске веб оријентисане базе података о наставницима 

запосленим на високошколским установама, ради одређивања начина и услова под 

којима они могу бити ангажовани у другој земљи.  

 

Република Србија је током марта 2021. године, започела активности за измену 

важећег Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/28) у које је укључила и 

Републику  Српску, с циљем да се ускладе садржаји програма наставе и учења, 

односно уџбеника, за предмете од посебног националног интереса – Српски језик и 

књижевност, Историја и Географија. 

 

Меморандум о разумевању између Министарства просвете Републике Србије и 

Министарства просвјете и културе Републике Српске о сарадњи у области 

образовања, потписан је 20. децембра 2010. године, у Бања Луци. Ради спровођења 

овог меморандума предвиђено је формирање Комисију за сарадњу која ће утврдити 

периодичне програме просветне сарадње у којима ће бити прецизиране конкретне 

активности, организациони и финансијски услови њихове реализације. 

 

Споразум о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању 

статусних питања ученика и студената закључен је 6. маја 2005. године између 

Министарства просвете и спорта Републике Србије и Министарства просвјете и 

културе Републике Српске.   

 

Дана 22. новембра 2013. године у бањалучком Банском двору потписан је 

Споразум о сарадњи између Академије уметности из Београда и Академије 

уметности бањалучког универзитета. Споразумом се, између осталог, ближе 

одређују услови и начини сарадње из области студентске праксе и испуњавања 



наставних обавеза, као и реализације завршних испита из области културе и 

уметности, размене кадрова и компатибилних пројеката, уметничког, 

истраживачког и стручног рада, стварања и реализације заједничких репертоара, 

издавачке делатности и међусобног коришћења програма и садржаја.  

 

Дана 16. маја 2014. године на Правном факултету у Бањалуци потписан је 

Споразум о сарадњи између Студентске асоцијације за међународну сарадњу 

Правног факултета Универзитета у Београду и Студентског савеза Правног 

факултета Универзитета у Бањалуци.  

 

У оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ Република Србија је доделила 

стипендије за припаднике српских националних заједница из Републике Српске, за 

студирање на Универзитетима у Републици Србији. Тренутно имамо 17 активних 

студената из Босне и Херцеговине. 

 

У току 2018. и 2019. године у Научно-образовно културном центру „Вук Караџић“ 

у Тршићу организоване су радионице из области србистике за ученике средњих 

школа. У раду ових радионица учествовали су и ученици из средњих школа 

Републике Српске. На радионицама из лингвистике, историје српске културе и 

фолколристике, које су се реализовале у периоду од 19.07.– 13. 08. 2021. године у 

Центру учествовало је 22 ученика из Републике Српске, чији је боравак 

организован у сарадњи са Републичким педагошким саветом Републике Српске. 

 

У 2021. години Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са 

Филозофским факултетом у Београду организовало је дводневни вебинар „Корени 

и последице Холокауста кроз културно историјску перспективу“ на којој је 

учествовало и 50 наставника из Републике Српске. 

 

Упис ученика у средње школе, који су последњи разред основне школе завршили у 

Републици Српској, врши се рангирањем на основу општег успеха у последња три 

разреда основног образовања и на основу резултата остварених на тестовима из 

српског језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и 

друштвено-научних предмета (биологија, историја, географија, физика и хемија). 

Кандидати из Републике Српске пријављују се у било коју основну школу на 

територији Републике Србије, како би под истим условима стекли право на упис у 

први разред средњих школа. Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школе у 

којима се полаже пријемни испит, пријављују се у предвиђеном року одговарајућој 

средњој школи. 

 

 

Научна сарадња: 

 

Меморандум о научно-технолошкој сарадњи између Министарства за науку и 

технолошки развој Владе Републике Србије и Министарства науке и технологије 

Владе Републике Српске потписан је 14. септембра 2010. године, у Бања Луци. Toм 

приликом, у разговору са председником Владе Републике Српске, Милорадом 



Додиком, чланови наше делегације инсистирали су на јачању научно-техничке 

сарадње као једне од компоненти регионалне сарадње. Закључивањем 

Меморандума створен је правно-институционални оквир за успостављање и 

развијање сарадње истраживачких тимова, размени научних информација и 

података, заједничко организовање научних радионица и сусрета истраживача обе 

земље, образовање заједничких научноистраживачких центара и привремених 

научноистраживачких група и други облици научне и технолошке сарадње о 

којима се уговорне стране могу међусобно договорити. Истраживачи две земље би 

требало да размењују информације о својим приоритетима у оквиру научне и 

технолошке сарадње на европском нивоу и подстичу своје научноистраживачке 

организације да заједнички учествују у Програму  Европске заједнице за 

истраживање и иновације‒ Хоризонт Европа, и тако се укључују у јединствени 

истраживачки европски простор. 

 

Дана 28. 02. 2019. године, у Београду је потписан Меморандум о сарадњи у области 

технолошког развоја и дигитализације између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Српске. 

 

У циљу продубљивања научне сарадње између научноистраживачких тимова 

Републике Србије и Републике Српске две стране ће настојати да јачају 

пријатељске односе и унапређују сарадњу и размену у области науке и технологије 

и на овај начин поспешују даљи развој привреде. До сада нису објављени позиви за 

пријављивање заједничких билатералних пројеката између Републике Србије и 

Републике Српске, па предлажемо да се покрене програмирање сарадње. 

 

У складу са Споразумом о специјалним и паралелним везама Републике Србије и 

Републике Српске, Министарство за научно технолошки развој високо образовање 

и информационо друштво Републике Српске и Министартво просвете науке и 

технолошког развоја РС настављају сваке године почевши од 2007. године на 

заједничким активностима на пројекту „Такмичење за најбољу технолошку 

иновацију” (НТИ). 

 

 

 

Андрићев институт:  

 

Јавна установа „Андрићев институт“ у Вишеграду основана је Уговором о 

оснивању који је закључен јуна 2013. године, између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Српске, као суоснивачима установе. Установа је основана у 

складу са Споразумом о специјалним и паралелним везама закљученим између две 

владе 26. септембра 2006. године. Андрићев институт бави се 

научноистраживачким радом у области друштвених и хуманистичких наука.  

  

У оквиру Института формиран је научноистраживачки центар, као посебна 

организациона јединица института са циљем да обавља основна, примењена и 

развојна истраживања из области: историје, књижевности, оријенталистике, 



филмске уметности и медија. Институт организује међународне скупове и 

конференције и остварује програме међународне сарадње, финансира научне 

пројекте који се односе на истраживање Андрићевог дела, додељује награду „Иво 

Андрић“, бави се издавачком делатношћу (објављује научне часописе и 

монографије), организује изложбе у оквиру Галерије „Петар Лубарда“. 

  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествовало је у 

суфинансирању научноистраживачке делатности Андрићевог института. 

 

 

 

 

 

 

У Београду, 29. новембра 2021. године 


