ОДЛУКУ

О ПОСТУПАЊУ МИНИСТАРСТАВА, УПРАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРИЛИКОМ
ПРЕДУЗИМАЊА АКТИВНОСТИ И ПОКРЕТАЊА ПОСТУПАКА У ОБЛАСТИ
МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА КОЈИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ ОСТВАРИВАЊЕ
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ИЗ ЊИХОВОГ ДЈЕЛОКРУГА РАДА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступање министарстава, управних организација и других
институција Босне и Херцеговине приликом предузимања активности у области
међународних односа, које имају за циљ остваривање међународне сарадње из њиховог
дјелокруга рада и закључивања међународних споразума из њиховог дјелокруга рада
који немају карактер међународних уговора у смислу Закона о поступку закључивања и
извршавања међународних уговора.

Члан 2.

Предсједништво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Предсједништво) искључиво је
надлежно за вођење спољне политике Босне и Херцеговине, представљање Босне и
Херцеговине у међународним и европским организацијама и институцијама, тражење
чланства у оним међународним организацијама и институцијама у којима Босна и
Херцеговина није члан и закључивање међународних уговора Босне и Херцеговине.

Члан 3.

Министарства, управне организације и друге институције Босне и Херцеговине,
приликом предузимања активности у области међународних односа које имају за циљ
остваривање међународне сарадње из њиховог дјелокруга рада, дужни су да се
придржавају спољне политике Босне и Херцеговине коју је утврдило Предсједништво.

Члан 4.

Министарства, управне организације и друге институције Босне и Херцеговине
достављају Предсједништву на одобрење приједлог за закључивање сваког
међународног билатералног или мултилатералног споразума из њиховог дјелокруга
рада, који нема карактер међународног уговора у смислу Закона о поступку
закључивања и извршавања међународних уговора (као што су, на примјер,
меморандуми о разумијевању, протоколи о сарадњи и слично).
Приједлог из претходног става овог члана садржи: текст споразума, разлоге због којих
се споразум закључује, образложење зашто споразум нема карактер међународног
уговора у смислу Закона о поступку закључивања и извршавања међународних
уговора, назнаку висине средстава потребних за извршавање споразума и начин
њиховог осигуравања, нарочито ако се та средства обезбјеђују из Буџета институција
Босне и Херцеговине, оцјену да ли споразум претпоставља потребу доношења нових
или измјену постојећих закона Босне и Херцеговине, те оцјену да ли споразум
производи међународне правне, финансијске или друге обавезе за Босну и
Херцеговину.

Члан 5.

Међународни споразуми из члана 4. ове одлуке не могу се закључити без одобрења
Предсједништва.

Члан 6.

Министарства, управне организације и друге институције Босне и Херцеговине
достављају Предсједништву и Савјету министара Босне и Херцеговине извјештај о
закључењу међународног споразума, који је Предсједништво Босне и Херцеговине
одобрило у складу с чланом 4. ове одлуке, а оригинални примјерак споразума доставља
се Министарству иностраних послова Босне и Херцеговине на евидентирање и чување.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику
БиХ".

