
ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 
 

ВИЈЕЋА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
И 
 

МЕЂУРЕЛИГИЈСКОГ ВИЈЕЋА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 
Вијеће министара Босне и Херцеговине и Међурелигијско вијеће у Босни и 
Херцеговини изражавајући сагласност о потреби побољшане сарадње између ове двије 
институције закључили су сљедеће 
 
Члан 1. 
 
Овим Протоколом о сарадњи се дефинирају права и обавезе Вијећа министара Босне и 
Херцеговине и Међурелигијског вијећа у Босни и Херцеговини (уговорне стране) по 
питању пружања услуга регистрираним црквама и вјерским заједницама у Босни и 
Херцеговини, ради боље сарадње између цркава и вјерских заједница са институцијама 
Босне и Херцеговине. 
 
Члан 2. 
 
Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини преузима обавезу да помогне бољу 
комуникацију између цркава и вјерских заједница у Босни и Херцеговини и 
институција Босне и Херцеговине. Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини ће у 
складу са својим Статутом преузимати захтјеве и примједбе цркава и вјерских 
заједница, исте ће припремати и предлагати рјешења одређених проблема. 
Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини ће контактирати цркве и вјерске 
заједнице како би понудило услуге посредовања и координирања цркава и вјерских 
заједница према институцијама Босне и Херцеговине. 
 
Члан 3. 
 
Цркве и вјерске заједнице, имају право да користе услуге Међурелигијског вијећа у 
Босни и Херцеговини. 
 
Ниједна одредба овог Протокола о сарадњи неће се тумачити у смислу да ограничава 
било које право, било које цркве и вјерске заједнице у Босни и Херцеговини, нити ће на 
било који начин да ограничава самосталност регистрираних цркава и вјерских 
заједница у Босни и Херцеговини. 
 
 
 
Члан 4. 
 
Вијеће министара Босне и Херцеговине ће сваке буџетске године обезбиједити по 
100.000,00 КМ као директни трансфер са Јединственог рачуна трезора за потребе рада 
Међурелигијског вијећа Босне и Херцеговине. 
 



Изузетно, за 2008. годину износ из става 1. овог члана ће се обезбиједити из текуће 
резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине за 2008. годину.                                                                            
 
Члан 5.  
 
Овај Протокол о сарадњи се закључује на неодређено вријеме. 
  
Члан 6. 
 
Измјене, допуне и раскид овог Протокола о сарадњи ће се вршити споразумно између  
уговорних страна. 
   
Члан 7. 
 
Овај Протокол о сарадњи се закључује на српском, босанском и хрватком језику у по 
два примјерка, од којих ће по један бити похрањени у архивама Међурелигијског вијећа 
у Босни и Херцеговини и Вијећа министара Босне и Херцеговине. 
 
Члан 8. 
 
Овај Протокол о сарадњи ступа на снагу и примјењује се од дана потписивања. 
 
Потписано у Сарајеву 08. јула 2008. године. 
 
 
 
 
 
   Предсједавајући                   Предсједник 
Вијећа министара БиХ            Међурелигијског вијећа у БиХ 
     
  др. Никола Шпирић                             Винко кардинал Пуљић 
                    надбискуп и метрополит врхбосански 


