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Број: СУ-02-451/22 
Сарајево, 25. мај 2022. године 
 
Узимајући у обзир заједничке циљеве AIRE центра и Уставног суда Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: Уставни суд) и уважавајући потребу за повећањем капацитета и усавршавањем 
правосудних капацитета у домену примјене стандарда Европске конвенције о људским правима 
и основним слободама (у даљњем тексту: Конвенција), добрим праксама и размјеном искустава 
из судске праксе, као и чињеницу да су AIRE центар и Уставни суд дугорочни партнери (у 
даљњем тексту: партнери) у процесу спровођења договорених активности, те цијенећи 
добробит узајамне сарадње и потребу да се она у будућности настави,  
 

AIRE ЦЕНТАР 
 и  

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

закључили су  
 

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ  
 

 
I. Увод 

 
1. Меморандум о разумијевању (у даљњем тексту: МР или Меморандум) представља договор 
партнера о сарадњи и партнерству у спровођењу активности пројекта „Јачање одговора 
правосуђа на тешки и организовани криминал и некажњивост у БиХ“ (енгл. Strengthening judicial 
response to serious and organised crime and impunity in BiH; у даљњем тексту: Пројекат). 
 
2. Потписници МР изражавају спремност да будућим заједничким активностима значајније 
унаприједе област стручног усавршавања носилаца правосудних функција путем системске 
пројектне активности и едукације о реализацији најбоље праксе примјене европских стандарда 
у погледу имплементације људских права.  
 
3. Меморандум је потврда опредијељености партнера да јачају националну имплементацију 
међународних стандарда, а нарочито Конвенције у пракси домаћих судова, како би се дао 
допринос процесу реформе правосуђа у Босни и Херцеговини и преговорима Босне и 
Херцеговине с Европском унијом у оквиру преговарачког поглавља 23 (Правосуђе и основна 
права). 
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II. Предмет Меморандума 

 
Предмет МР је регулисање модалитета сарадње између партнера у сврху заједничке 
реализације Пројекта, који се односи на јачање правосуђа у области организованог криминала 
и едукацију носилаца правосудних функција. 
 

III. Принципи 
 

Партнери ће будућу сарадњу на пољу јачања правосуђа у области организованог криминала, 
као и усклађивања судске праксе судова у Босни и Херцеговини с европским правним 
стандардима заснивати на сљедећим принципима: 
1) партнерство, 
2) транспарентност, 
3) одговорност и 
4) међусобно информисање. 

 
IV. Поље сарадње 
 

Поље сарадње партнера укључује регулисање низа заједничких активности које се односе, али 
се не ограничавају на:  
 

1) организацију и реализацију конференција, 
2) организацију и спровођење семинара и обука, 
3) припрему и израду анализа судске праксе судова у Босни и Херцеговини с крајњим 

циљем адекватног одговора на организовани криминал у БиХ те усклађивање домаће 
судске праксе са стандардима Конвенције, 

4) припрему, израду и објављивање приручника, смјерница и других публикација у складу 
с договором партнера, 

5) сачињавање анализа судске праксе судова у Босни и Херцеговини с циљем усклађивања 
домаће судске праксе са стандардима Конвенције,  

6) праћење резултата Пројекта ради што ефикаснијег остваривања његовог циља, 
7) сарадњу на стварању будућих активности које су у оквиру надлежности партнера, а које 

доприносе транспарентности рада судова и јачању правосудних капацитета у складу с 
европским правним стандардима, 

8) објављивање извјештаја/анализа стручног и научноистраживачког и другог рада AIRE 
центра у оквиру активности партнера,  

9) подршку у спровођењу обука за носиоце правосудних функција,  
10) сарадњу при креирању и припреми будућих активности које су у оквиру надлежности 

партнера, а које су компатибилне с њиховим надлежностима и корисне за носиоце 
правосудних функција. 
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V. Активности и обавезе партнера 
 

1) Уставни суд ће:  
 

а) пратити и анализирати развој домаће судске праксе у вези с циљевима Пројекта,   
б) учествовати у раду на публикацијама и различитим електронским ресурсима у складу с 
договором између партнера с циљем јачања транспарентности рада судова и доступности 
праксе,  
ц) учествовати у припреми и организацији годишњег Правосудног форума, 
д) учествовати у обукама за савјетнике Уставног суда у погледу најновијег развоја судске праксе 
Европског суда за људска права, 
е) пружати подршку и учествовати у различитим обукама из области људских права у 
организацији AIRE центра у вези с циљевима Пројекта, 
ф) предузети и друге активности од значаја за спровођење Пројекта у складу с договором 
између партнера. 

 
2) AIRE центар ће: 

 
а) пружати подршку Уставном суду у реализацији Пројекта, како у активностима Уставног 
суда тако и заједничким активностима с другим укљученим актерима у складу с договором 
са AIRE центром, 
б) реализовати активности Пројекта у складу с могућностима и динамиком рада Уставног 
суда, 
ц) сносити трошкове организације обука, израде публикација, конференција и других 
договорених активности, 
д) ангажовати међународне стручњаке из области примјене стандарда Конвенције, 
е) одржавати редовне контакте и састанке с Уставним судом у сврху разматрања резултата 
сарадње и одређивања правца даљњег заједничког дјеловања и активности, 
ф) одредити контакт-лице посредством којег ће се за потребе Пројекта одржавати веза с 
Уставним судом. 

 
VI. Трајање 

 
Меморандум се закључује на период од дана потписивања до краја марта 2025. године. 
 
У случају неслагања између партнера, МР се може раскинути споразумно или једнострано тако 
да се писменим путем обавијести други партнер о намјери да се раскине МР уз остављени 
разумни рок. 
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VII. Остало 

 
Све обавезе ће бити реализоване у складу са законским прописима и финансијским 
могућностима партнера. 
 
Меморандум је сачињен у два истовјетна примјерка, од којих по један за сваког партнера. 
  

VIII. Ступање на снагу 
 

Меморандум ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника оба партнера. 
 
За Уставни суд БиХ                  За AIRE центар 

        
Мато Тадић                             Biljana Braithwaite 


