Социјално-економски Савет
Републике Србије

МЕМОРАНДУМ
О РАЗУМЕВАЊУ И САРАДЊИ

МЕМОРАНДУМ
о разумевању и сарадњи
између

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
и
СОЦИЈАЛНОГ САВЈЕТА ЦРНЕ ГОРЕ

Социјално-економски савет Републике Србије са седиштем у Београду – Република Србија и
Социјални савјет Црне Горе са седиштем у Подгорици - Црна Гора, у даљем тексту „стране
потписнице“

Истичући потребу регионалне сарадње, унапређења међусобних односа и размене
искустава у областима од заједничког интереса;
Свесни изузетног значаја такве сарадње за стране потписнице;
Стране потписнице су се сложиле о следећем:

Члан 1.

Сврха овог МЕМОРАНДУМА је да утврди оквир и олакша сарадњу страна потписница у подручјима од
заједничког интереса.

Члан 2.

Стане потписнице овог Меморандума обавезују се да ће своје активности обављати у оквиру својих
надлежности уз пуно уважавање независности, суверенитета и територијалног интегритета матичних
држава.
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Члан 3.

Основни принципи сарадње:
•

размена квалитетних знања, решења и искустава,

експерата и добре праксе у области

социјалног дијалога, колективног преговарања, запошљавања, социјалне и економске политике
и у другим областима у оквиру надлежности;
•

сарадња и размена искустава по основу чланства у међународним организацијама и учешћа на
међународним конференцијама, семинарима и слично;

•

сарадња и размена искустава између радних тела;

•

размена релевантних документа, информација и иницијатива;

•

сарадња и учешће у пројектима који се односе на регионално повезивање; сарадњу и
учвршћивање веза економско – социјалних савета;

•

сарадња и учешће у међународним пројектима који се одвијају под покровитељством
међународних организација (ILO, EAR, USAID, UNDP, OECD и др.);

•

сарадња уз области стручног и кадровског усавршавања.

Активности на реализацији:
•

организације заједничких консултација и догађаја: састанака, конференција, семинара, округлих
столова и слично.

Члан 4.

Потписници Меморандума ће своје редовне активности подредити својим националним плановима и
циљевима уз настојање да примери добре праксе буду доступни свим другим економско - социјалним
телима са циљем побољшања свих трипартитних тела земаља у региону.

Члан 5.

Меморандум не ограничава потписнице да на сличним или истим принципима успоставе сарадњу са
другим трипартитним саветима или телима из региона.
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Меморандум не представља ограничење да обе стране самостално делују и заузимају ставове по било
ком питању.

Члан 6.

Овај Меморандум може бити мењан или допуњен уз претходну писану сагласност страна потписница.

Члан 7.

Овај Меморандум се потписује на неодређено време и може се раскинути на захтев једне од страна уз
претходно писано обавештење.

Овај Меморандум је сачињен у по два истоветна примерка на језицима страна потписница, при чему су
оба текста једнако аутентична, од којих свака од страна задржава по један примерак.

За Социјалнио-економски савет Републике Србије,

___________________________

Љубисав Орбовић

За Социјалн савјет Црне Горе,

____________________________

Др Суад Нумановић

Председавајући

Председник

У Подгорици, дана 26. октобра 2011. год.
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