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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
до но сим

УКАЗ
о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Про то ко ла број 15 
ко јим се ме ња Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и 

основ них сло бо да

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла број 15 ко јим 
се ме ња Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, 
ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Шестој сед-
ници Првог редовног заседања у 2015. години, 8. маја 2015. године.

ПР број 63
У Бе о гра ду, 11. маја 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

ЗА  КОН
о по твр ђи ва њу Про то ко ла број 15 ко јим се ме ња 
Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них 

сло бо да

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол број 15 ко јим се ме ња Кон вен ци ја за 

за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, са чи њен 24. ју на 2013. 
го ди не у Стра збу ру, у ори ги на лу на ен гле ском и фран цу ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду 

на срп ски је зик гла си:

PRO TO COL NO. 15 AMEN DING
THE CON VEN TION ON THE PRO TEC TION

OF HU MAN RIGHTS
AND FUN DA MEN TAL FRE E DOMS

Stras bo urg, 24. VI 2013

Pre am ble

The mem ber Sta tes of the Co un cil of Euro pe and the ot her High 
Con trac ting Par ti es to the Con ven tion for the Pro tec tion of Hu man 
Rights and Fun da men tal Fre e doms, sig ned at Ro me on 4 No vem ber 
1950 (he re i naf ter re fer red to as „the Con ven tion”), sig na tory he re to,

Ha ving re gard to the dec la ra tion adop ted at the High Le vel Con-
fe ren ce on the Fu tu re of the Euro pean Co urt of Hu man Rights, held in 
Brig hton on 19 and 20 April 2012, as well as the dec la ra ti ons adop ted 
at the con fe ren ces held in In ter la ken on 18 and 19 Fe bru ary 2010 and 
Iz mir on 26 and 27 April 2011;

Ha ving re gard to Opi nion No. 283 (2013) adop ted by the Par li a-
men tary As sembly of the Co un cil of Euro pe on 26 April 2013;

Con si de ring the need to en su re that the Euro pean Co urt of Hu man 
Rights (he re i naf ter re fer red to as „the Co urt”) can con ti nue to play its 
pre-emi nent ro le in pro tec ting hu man rights in Euro pe, 

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le 1

At the end of the pre am ble to the Con ven tion, a new re ci tal shall 
be ad ded, which shall read as fol lows:

„Af fir ming that the High Con trac ting Par ti es, in ac cor dan ce with 
the prin ci ple of sub si di a rity, ha ve the pri mary re spon si bi lity to se cu re 
the rights and fre e doms de fi ned in this Con ven tion and the Pro to cols 
the re to, and that in do ing so they enjoy a mar gin of ap pre ci a tion, su-
bject to the su per vi sory ju ris dic tion of the Euro pean Co urt of Hu man 
Rights esta blis hed by this Con ven tion,”

Ar tic le 2

1 In Ar tic le 21 of the Con ven tion, a new pa ra graph 2 shall be in-
ser ted, which shall read as fol lows:

„Can di da tes shall be less than 65 years of age at the da te by which 
the list of three can di da tes has been re qu e sted by the Par li a men tary As-
sembly, furt her to Ar tic le 22.”

2 Pa ra graphs 2 and 3 of Ar tic le 21 of the Con ven tion shall be co-
me pa ra graphs 3 and 4 of Ar tic le 21 re spec ti vely.

3 Pa ra graph 2 of Ar tic le 23 of the Con ven tion shall be de le ted. 
Pa ra graphs 3 and 4 of Ar tic le 23 shall be co me pa ra graphs 2 and 3 of 
Ar tic le 23 re spec ti vely.

Ar tic le 3

In Ar tic le 30 of the Con ven tion, the words „un less one of the par-
ti es to the ca se ob jects” shall be de le ted.

Ar tic le 4

In Ar tic le 35, pa ra graph 1 of the Con ven tion, the words „wit hin a 
pe riod of six months” shall be re pla ced by the words „wit hin a pe riod 
of fo ur months”.

Ar tic le 5

In Ar tic le 35, pa ra graph 3, sub-pa ra graph b of the Con ven tion, the 
words „and pro vi ded that no ca se may be re jec ted on this gro und which 
has not been duly con si de red by a do me stic tri bu nal” shall be de le ted.

Fi nal and tran si ti o nal pro vi si ons

Ar tic le 6

1 This Pro to col shall be open for sig na tu re by the High Con trac-
ting Par ti es to the Con ven tion, which may ex press the ir con sent to be 
bo und by:

a sig na tu re wit ho ut re ser va tion as to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or 
ap pro val; or
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b sig na tu re su bject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val, fol lo
wed by ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val.

2 The in stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val shall be 
de po si ted with the Sec re tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe.

Ar tic le 7

This Pro to col shall en ter in to for ce on the first day of the month 
fol lo wing the ex pi ra ti on of a pe riod of three months af ter the da te on 
which all High Con trac ting Par ti es to the Con ven tion ha ve ex pres sed 
the ir con sent to be bo und by the Pro to col, in ac cor dan ce with the pro
vi si ons of Ar tic le 6.

Ar tic le 8

1 The amend ments in tro du ced by Ar tic le 2 of this Pro to col shall 
apply only to can di da tes on lists sub mit ted to the Par li a men tary As
sembly by the High Con trac ting Par ti es un der Ar tic le 22 of the Con
ven tion af ter the en try in to for ce of this Pro to col.

2 The amend ment in tro du ced by Ar tic le 3 of this Pro to col shall 
not apply to any pen ding ca se in which one of the par ti es has ob jec ted, 
pri or to the da te of en try in to for ce of this Pro to col, to a pro po sal by a 
Cham ber of the Co urt to re lin qu ish ju ris dic tion in fa vo ur of the Grand 
Cham ber.

3 Ar tic le 4 of this Pro to col shall en ter in to for ce fol lo wing the 
ex pi ra ti on of a pe riod of six months af ter the da te of en try in to for ce of 
this Pro to col. Ar tic le 4 of this Pro to col shall not apply to ap pli ca ti ons 
in re spect of which the fi nal de ci sion wit hin the me a ning of Ar tic le 35, 
pa ra graph 1 of the Con ven tion was ta ken pri or to the da te of en try in to 
for ce of Ar tic le 4 of this Pro to col.

4 All ot her pro vi si ons of this Pro to col shall apply from its da te of 
en try in to for ce, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 7.

Ar tic le 9

The Sec re tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe shall no tify the 
mem ber Sta tes of the Co un cil of Euro pe and the ot her High Con trac
ting Par ti es to the Con ven tion of:

a any sig na tu re;
b the de po sit of any in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap

pro val;
c the da te of en try in to for ce of this Pro to col in ac cor dan ce with 

Ar tic le 7; and
d any ot her act, no ti fi ca tion or com mu ni ca tion re la ting to this 

Pro to col.
In wit ness whe re of, the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed the re

to, ha ve sig ned this Pro to col.
Do ne at Stras bo urg, this 24th day of Ju ne 2013, in En glish and in 

French, both texts be ing equ ally aut hen tic, in a sin gle copy which shall 
be de po si ted in the ar chi ves of the Co un cil of Euro pe. The Sec re tary 
Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe shall tran smit cer ti fied co pi es to each 
mem ber Sta te of the Co un cil of Euro pe and to the ot her High Con trac
ting Par ti es to the Con ven tion.

ПРО ТО КОЛ БРОЈ 15 КО ЈИМ СЕ МЕ ЊА КОН ВЕН ЦИ ЈА ЗА 
ЗА ШТИ ТУ ЉУД СКИХ ПРА ВА И ОСНОВ НИХ СЛО БО ДА

Стра збур, 24. јун 2013. го ди не

Пре ам бу ла

Др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе и дру ге Ви со ке стра не уго
вор ни це Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо
да, потписанe у Ри му 4. но вем бра 1950. го ди не (у да љем тек сту: 
„Кон вен ци ја”), ов де пот пи сни це,

Има ју ћи у ви ду де кла ра ци ју ко ја је усво је на на Кон фе рен ци ји 
о бу дућ но сти Европ ског су да за људ ска пра ва, одр жа ној у Брај то ну 
19. и 20. апри ла 2012. го ди не, као и де кла ра ци је усво је не на кон фе
рен ци ја ма одр жа ним у Ин тер ла ке ну 18. и 19. фе бру а ра 2010. го ди
не и Из ми ру 26. и 27. апри ла 2011. го ди не;

Има ју ћи у ви ду Ми шље ње број 283 (2013) ко је је усво ји ла 
Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе 26. апри ла 2013. го ди не;

С об зи ром на по тре бу да се обез бе ди да Европ ски суд за људ
ска пра ва (у да љем тек сту: „Суд”) за др жи кључ ну уло гу у за шти ти 
људ ских пра ва у Евро пи,

Са гла си ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

До да је се но ва ре че ни ца на кра ју пре ам бу ле Кон вен ци је, ко ја 
гла си:

„По твр ђу ју ћи да Ви со ке стра не уго вор ни це, у скла ду са на че
лом суп си ди јар но сти, сно се глав ну од го вор ност за обез бе ђи ва ње 
пра ва и сло бо да га ран то ва них Кон вен ци јом и Про то ко ли ма уз њу, 
и да у ту свр ху ужи ва ју по ље сло бод не про це не ко је је под врг ну
то кон тр ол ној над ле жно сти Европ ског су да за људ ска пра ва ко ји је 
осно ван овом Кон вен ци јом.”

Члан 2.

1. У чла ну 21. Кон вен ци је до да је се но ви став 2. ко ји гла си:
„Кан ди да ти мо ра ју би ти мла ђи од 65 го ди на на дан под но ше

ња зах те ва Пар ла мен тар не скуп шти не да јој се до ста ви ли ста од 
три кан ди да та у скла ду са чла ном 22.”

2. У чла ну 21. ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4.
3. У чла ну 23. Кон вен ци је, став 2. бри ше се. У чла ну 23. ст. 3. 

и 4. по ста ју ст. 2. и 3. 

Члан 3.

У чла ну 30. Кон вен ци је бри шу се ре чи: „из у зев ка да се то ме 
про ти ви јед на од стра на ка у спо ру”.

Члан 4.

У чла ну 35. став 1. Кон вен ци је ре чи: „у ро ку од шест ме се ци” 
за ме њу ју се ре чи ма: „у ро ку од че ти ри ме се ца”.

Члан 5.

У чла ну 35. став 3. тач ка б. Кон вен ци је бри шу се ре чи: „с тим 
да се пред став ка не мо же од ба ци ти по овом осно ву уко ли ко слу чај 
ни је прет ход но с ду жном па жњом раз мо трио до ма ћи суд”.

Пре ла зне и за вр шне од ред бе

Члан 6.

1. Овај про то кол је отво рен Ви со ким стра на ма уго вор ни це 
Кон вен ци је за пот пи си ва ње, ко је мо гу из ра зи ти свој при ста нак да 
бу ду ве за не:

а. пот пи сом без ре зер ве у по гле ду по твр ђи ва ња, при хва та ња 
од но сно одо бре ња; или

б. пот пи сом ко ји под ле же по твр ђи ва њу, при хва та њу од но сно 
одобрeњу, ко ме ће сле ди ти по твр ђи ва ње, при хва та ње од но сно одо
бре ње.

2. Ин стру мен ти по твр ђи ва ња, при хва та ња и одо бре ња де по
ну ју се код Ге не рал ног се кре та ра Са ве та Евро пе.

Члан 7.

Овај про то кол сту па на сна гу пр вог да на у ме се цу ко ји на сту
па по про те ку пе ри о да од три ме се ца од да на ка да су све Ви со ке 
стра не уго вор ни це Кон вен ци је из ра зи ле свој при ста нак да их овај  
про то кол оба ве зу је, у скла ду са од ред ба ма чла на 6.

Члан 8.

1. Из ме не у чла ну 2. овог про то ко ла при ме њу ју се са мо на 
оне кан ди да те на ли ста ма ко је су Ви со ке стра не уго вор ни це под
не ле Пар ла мен тар ној скуп шти ни на осно ву  чла на 22. Кон вен ци је 
на кон сту па ња на сна гу овог про то ко ла.

2. Из ме не у чла ну 3. овог про то ко ла се не при ме њу ју ни на 
је дан по сту пак у то ку у ко јем је јед на од стра на при го во ри ла, пре 
не го што је овај про то кол сту пио на сна гу, пред ло гу ве ћа Су да да 
усту пи над ле жност Ве ли ком ве ћу.
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3. Члан 4. овог про то ко ла сту па на сна гу шест ме се ци на кон 
сту па ња овог про то ко ла на сна гу. Члан 4. Про то ко ла се не при ме
њу је на оне пред став ке за ко је је до не та ко нач на од лу ка у сми слу 
чла на 35. став 1. Кон вен ци је, пре не го  што је сту пио на сна гу члан 
4. овог про то ко ла.

4. Све дру ге од ред бе Про то ко ла при ме њу ју се од да на сту па
ња на сна гу у скла ду са од ред ба ма чла на 7. 

Члан 9.

Ге не рал ни се кре тар Са ве та Евро пе оба ве шта ва све др жа ве 
чла ни це Са ве та Евро пе и оста ле Ви со ке стра не уго вор ни це Кон
вен ци је о:

а. сва ком пот пи су;
б. де по но ва њу ин стру мен та по твр ђи ва ња, при хва та ња или одо

бре ња;
ц. да ту му сту па ња на сна гу овог про то ко ла у скла ду са чла

ном 7; и
д. сва ком дру гом ак ту, оба ве ште њу или са оп ште њу у ве зи са 

овим про то ко лом.
У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, као про пи сно овла шће ни у 

ту свр ху, пот пи са ли овај про то кол.
Са чи ње но у Стра збу ру, да на 24. ју на 2013. го ди не на ен гле

ском и фран цу ском је зи ку, при че му су оба тек ста под јед на ко ве ро
до стој на, у по јед ном при мер ку ко ји се  де по ну је у ар хи ви  Са ве
та Евро пе. Ге не рал ни се кре тар Са ве та Евро пе до ста ви ће ове ре не 
ко пи је сва кој др жа ви чла ни ци Са ве та Евро пе и дру гим Ви со ким 
стра на ма уго вор ни ца ма Кон вен ци је.

Члан 3.
О из вр ша ва њу овог про то ко ла ста ра се ми ни стар ство над ле

жно за пра во су ђе. 

Члан 4.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је  

о уза јам ној за шти ти тај них по да та ка

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти 
тај них по да та ка, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је на Шестој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 
8. маја 2015. године.

ПР број 64
У Бе о гра ду, 11. маја 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти 

тај них по да та ка

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 

Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти тај них по да та ка, 

пот пи сан 16. ок то бра 2014. го ди не, у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп
ском и ру ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру

ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти тај них по да та ка у ори ги на лу 
на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

ВЛА ДЕ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ 
О УЗА ЈАМ НОЈ ЗА ШТИ ТИ ТАЈ НИХ ПО ДА ТА КА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру ске Фе де ра ци је (у да љем 
тек сту: стра не), 

по ла зе ћи од же ље да обез бе де за шти ту тај них по да та ка ко ји 
се раз ме њу ју то ком по ли тич ке, вој не, вој но тех нич ке, еко ном ске 
или дру ге са рад ње, као и тај них по да та ка ко ји на ста ну у про це су 
та кве са рад ње,

узи ма ју ћи у об зир уза јам не ин те ре се у обез бе ђе њу за шти те 
тај них по да та ка у скла ду сa за ко ни ма и дру гим  про пи си ма др жа ва 
сва ке од стра на,

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Пој мо ви

Пој мо ви упо тре бље ни у овом спо ра зу му има ју сле де ће зна
че ње:

а) „тај ни по да ци” је су ин фор ма ци је на ста ле у би ло ком об
ли ку ко је су за шти ће не у скла ду сa за ко ни ма и дру гим про пи си ма 
др жа ве сва ке од стра на и пре не те (при мље не) на на чин ко ји утвр ди 
сва ка од стра на и у скла ду са овим спо ра зу мом, као и ин фор ма
ци је на ста ле у про це су са рад ње стра на, чи је не до зво ље но ши ре ње 
мо же на не ти ште ту без бед но сти или ин те ре си ма др жа ве сва ке од 
стра на;

b) „но сач тај них по да та ка” је ма те ри јал ни обје кат, укљу чу ју
ћи фи зич ка по ља, у ко јем се тај ни по да ци при ка зу ју у об ли ку сим
бо ла, сли ка, сиг на ла, тех нич ких ре ше ња и про це са;

c) „озна ка тај но сти” је сте озна ка ко ја се ста вља не по сред но 
на но сач тај них по да та ка и (или) на ње го ву про прат ну до ку мен та
ци ју  ко јом се по твр ђу је сте пен тај но сти по да та ка ко ји се на ла зе на 
но са чу;

d) „одо бре ње за при ступ тај ним по да ци ма” је сте пра во ко је 
се да је у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма др жа ве сва ке од 
стра на фи зич ком ли цу за при ступ тај ним по да ци ма или овла шће
ном ор га ну за ко ри шће ње та квих по да та ка;

e) „при ступ тај ним по да ци ма” је сте увид у тај не по дат ке ко ји 
је до зво љен у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма др жа ве сва
ке од стра на фи зич ком ли цу ко је по се ду је од го ва ра ју ће одо бре ње 
за при ступ тај ним по да ци ма;

f) „овла шће ни ор ган” је сте ор ган јав не вла сти или дру го прав
но ли це ко је је стра на овла сти ла да пре но си, при ма, чу ва, шти ти и 
ко ри сти тај не по дат ке;

g) „уго вор” је сте уго вор ко ји се за кљу чу је из ме ђу овла шће
них ор га на и ко јим се пред ви ђа пре нос и (или) ства ра ње тај них 
по да та ка то ком са рад ње. 

Члан 2. 
Над ле жни ор га ни

1. Над ле жни ор га ни ко ји су од го вор ни за при ме ну овог спо
ра зу ма (у да љем тек сту: над ле жни ор га ни) је су:

у Ре пу бли ци Ср би ји – Кан це ла ри ја Са ве та за на ци о нал ну без
бед ност и за шти ту тај них по да та ка; 

у Ру ској Фе де ра ци ји – Фе де рал на слу жба без бед но сти Ру ске 
Фе де ра ци је.

2. Стра не без од ла га ња, ди пло мат ским пу тем, оба ве шта ва ју 
јед на дру гу о про ме на ма сво јих над ле жних ор га на.
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Члан 3. 
Екви ва лен ци ја сте пе на тај но сти

1. Стра не, у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма сво јих 
др жа ва, утвр ђу ју да су сле де ћи сте пе ни тај но сти и озна ке тај но сти 
ко је им од го ва ра ју ме ђу соб но екви ва лент ни: 

У Ре пу бли ци Ср би ји у Ру ској Фе де ра ци ји:
„СТРО ГО ПО ВЕР ЉИ ВО” „Со вер шен но се крет но”

„ПО ВЕР ЉИ ВО” „Се крет но”
„ИН ТЕР НО” „Се крет но”

2. Тај ни по да так са озна ком тај но сти „Се крет но” ко ји усту па 
ру ска стра на, срп ска стра на озна ча ва сте пе ном тај но сти „ПО ВЕР
ЉИ ВО”.

Члан 4. 
За шти та тај них по да та ка

1. Стра не се, у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма сво
јих др жа ва, оба ве зу ју:

а) да ће обез бе ђи ва ти за шти ту тај них по да та ка; 
b) да не ће ме ња ти озна ку тај но сти но са ча тај них по да та ка без 

пи сме не са гла сно сти овла шће ног ор га на стра не ко ја их је пре не ла;
c) да ће у по гле ду тај них по да та ка пред у зи ма ти исте ме ре за

шти те ко је пред у зи ма ју за соп стве не тај не по дат ке екви ва лент ног 
сте пе на тај но сти у  скла ду са чла ном 3. овог спо ра зу ма;

d) да ће тај не по дат ке при мље не од овла шће ног ор га на дру ге 
стра не ко ри сти ти ис кљу чи во у свр ху за ко ју су они пре не ти;

e) да не ће одо бри ти при ступ тај ним по да ци ма тре ћој стра ни 
без прет ход не пи сме не са гла сно сти стра не ко ја их је пре не ла.

2. При ступ тај ним по да ци ма одо бра ва се са мо оним ли ци ма 
ко ји ма је упо зна ва ње с тај ним по да ци ма нео п ход но ра ди оба вља ња 
слу жбе них ду жно сти у свр ху за ко ју су они пре не ти, и ко ја по се ду
ју од го ва ра ју ће одо бре ње за при ступ тај ним по да ци ма.

Члан 5. 
Пре нос тај них по да та ка

1. Ако овла шће ни ор ган јед не стра не на ме ра ва да пре не се тај
не по дат ке овла шће ном ор га ну дру ге стра не, он прет ход но зах те ва 
од над ле жног ор га на сво је стра не пи сме ну по твр ду о то ме да овла
шће ни ор ган стра не при ма о ца ис пу ња ва нео п ход не усло ве за за
шти ту тај них по да та ка од го ва ра ју ћег сте пе на тај но сти у скла ду са 
за ко ни ма и дру гим про пи си ма др жа ве стра не при ма о ца.

Над ле жни ор ган стра не да ва о ца зах те ва од над ле жног ор га
на стра не при ма о ца пи сме ну по твр ду о то ме да овла шће ни ор ган 
стра не при ма о ца ис пу ња ва нео п ход не усло ве за за шти ту тај них 
по да та ка од го ва ра ју ћег сте пе на тај но сти у скла ду са за ко ни ма и 
дру гим про пи си ма др жа ве стра не при ма о ца.

2. Од лу ка о пре но су тај них по да та ка до но си се у скла ду са за
ко ни ма и дру гим про пи си ма др жа ве стра не ко ја их пре но си.

3. Пре нос но са ча тај них по да та ка вр ши се ди пло мат ским пу
тем или ку рир ском слу жбом. Стра не и (или) овла шће ни ор га ни 
стра на мо гу до го во ри ти и дру ге на чи не пре но са тај них по да та ка, 
у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма др жа ве сва ке од стра на. 
Од го ва ра ју ћи овла шће ни ор ган пи сме но по твр ђу је при јем тај них 
по да та ка.

4. Ако се пре но се но са чи тај них по да та ка ве ћег оби ма, овла
шће ни ор га ни се, у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма сво
јих др жа ва, до го ва ра ју о на чи ну пре во за, прав цу кре та ња и вр сти 
прат ње.

Члан 6. 
По сту па ње с тај ним по да ци ма

1. На при мље не но са че тај них по да та ка овла шће ни ор ган ко ји 
је од го во ран за њи хов при јем до дат но ста вља озна ке тај но сти ко је 
су екви ва лент не у скла ду са чла ном 3. овог спо ра зу ма.

Оба ве за ста вља ња озна ка тај но сти од но си се на но са че тај
них по да та ка на ста лих у про це су са рад ње стра на, као и до би је них 
на кон пре во да, ко пи ра ња или ре про дук ци је.

На но сач тај них по да та ка ко ји су на ста ли на осно ву при мље
них тај них по да та ка не ста вља се озна ка тај но сти ни жег сте пе на 
од озна ке тај но сти ко ја се на ла зи на при мље ном но са чу тај них по
да та ка.

2. По сту па ње с тај ним по да ци ма, њи хо ва еви ден ци ја и чу ва
ње оба вља се у скла ду с ме ра ма ко је се при ме њу ју на тај не по дат ке 
соп стве не др жа ве.

3. Но са чи тај них по да та ка уни шта ва ју се на осно ву пи сме не 
са гла сно сти овла шће ног ор га на стра не ко ја их је пре не ла.

О уни шта ва њу но са ча тај них по да та ка са ста вља се од го ва ра
ју ћи акт, при че му про цес уни шта ва ња мо ра ис кљу чи ва ти мо гућ
ност њи хо ве ре про дук ци је или ре кон струк ци је.

О уни шта ва њу но са ча тај них по да та ка у пи сме ном об ли ку 
оба ве шта ва се овла шће ни ор ган стра не ко ја их је пре не ла.

4. Овла шће ни ор ган мо же ме ња ти или опо зи ва ти озна ку тај
но сти при мље них но са ча тај них по да та ка са мо уз пи сме ну до зво лу 
овла шће ног ор га на стра не ко ја их је пре не ла.

О про ме ни или опо зи ву сте пе на тај но сти тај них по да та ка 
овла шће ни ор ган стра не ко ја их је пре не ла у пи сме ном об ли ку оба
ве шта ва овла шће ни ор ган дру ге стра не.

Сте пен тај но сти тај них по да та ка на ста лих у про це су са рад ње 
стра на утвр ђу је се, ме ња или опо зи ва на осно ву уза јам не са гла сно
сти овла шће них ор га на. 

Члан 7. 
Уго во ри 

1. У уго во ре ко је за кљу чу ју овла шће ни ор га ни уно си се по
себ но по гла вље о без бед но сти ко јим се утвр ђу је:

а) спи сак тај них по да та ка и сте пе ни њи хо ве тај но сти;
b) ме ре за шти те, по сту па ња, чу ва ња и уни шта ва ња но са ча 

тај них по да та ка;
c) на чин ре ша ва ња спор них си ту а ци ја и оба ве зе на кна де евен

ту ал не ште те на ста ле због не до зво ље ног ши ре ња тај них по да та ка.
2. Ко пи ја по гла вља о без бед но сти из ста ва 1. овог чла на  до

ста вља се од го ва ра ју ћим над ле жним ор га ни ма.

Члан 8. 
По вре да ме ра за шти те тај них по да та ка

1. О по вре ди ме ра за шти те тај них по да та ка ко ја је до ве ла или 
мо же до ве сти до њи хо вог не до зво ље ног ши ре ња, а ко ју је утвр дио 
овла шће ни или над ле жни ор ган јед не стра не, без од ла га ња оба ве
шта ва се од го ва ра ју ћи овла шће ни и над ле жни ор ган дру ге стра не.

2. Овла шће ни или над ле жни ор ган спро во ди ис тра гу, а по чи
ни о ци се по зи ва ју на од го вор ност у скла ду са за ко ни ма и дру гим 
про пи си ма њи хо ве др жа ве.

3. Над ле жни ор га ни стра на оба ве шта ва ју је дан дру гог о ре
зул та ти ма ис тра ге и пред у зе тим ме ра ма.

4. На чин на кна де евен ту ал не ште те на ста ле због не до зво ље
ног ши ре ња тај них по да та ка од ре ђу је се у сва ком по је ди нач ном 
слу ча ју на осно ву до го во ра из ме ђу овла шће них ор га на стра на и, 
пре ма по тре би, уз ан га жо ва ње над ле жних ор га на.

Члан 9. 
Тро шко ви за шти те тај них по да та ка

Овла шће ни ор га ни са мо стал но сно се тро шко ве у ве зи са 
спро во ђе њем ме ра за шти те тај них по да та ка у скла ду са овим спо
ра зу мом.

Члан 10. 
По се те

1. По се та пред став ни ка овла шће ног ор га на јед не стра не, ко
јом се пред ви ђа њи хов при ступ тај ним по да ци ма др жа ве дру ге 
стра не, ре а ли зу је се у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма др
жа ве стра не до ма ћи на.

2. Овла шће ни ор ган го сту ју ће стра не, нај ка сни је 30 да на пре 
пла ни ра ног да ту ма по се те, до ста вља овла шће ном ор га ну стра не 
до ма ћи на зах тев за одо бра ва ње пла ни ра не по се те.
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3. Зах тев за пла ни ра ну по се ту тре ба да са др жи сле де ће по
дат ке:

а) пре зи ме, име, да тум и ме сто ро ђе ња, др жа вљан ство, број 
па со ша, ме сто ра да, функ ци ју, одо бре ње за при ступ тај ним по да
ци ма од го ва ра ју ћег сте пе на тај но сти пред став ни ка овла шће ног ор
га на го сту ју ће стра не;

b) на зив и адре су овла шће ног ор га на ко ји се по се ћу је;
c) циљ и раз лог по се те;
d) да тум и тра ја ње по се те.
4. То ком по се те пред став ник овла шће ног ор га на јед не стра не 

би ће упо знат с пра ви ли ма ра да с тај ним по да ци ма др жа ве дру ге 
стра не и по што ва ће та пра ви ла.

Члан 11. 
Раз ме на про пи са и кон сул та ци је

1. Над ле жни ор га ни на утвр ђе ни на чин раз ме њу ју од го ва ра ју
ће за ко не и дру ге про пи се сво јих др жа ва у обла сти за шти те тај них 
по да та ка ко ји су нео п ход ни за при ме ну овог спо ра зу ма.

2. Ра ди обез бе ђе ња са рад ње, над ле жни ор га ни у окви ру ре
а ли за ци је овог спо ра зу ма, на зах тев јед ног од њих, оба вља ју кон
сул та ци је.

Члан 12. 
Од нос пре ма дру гим спо ра зу ми ма

Од ред бе о за шти ти тај них по да та ка ко је су са др жа не у спо ра
зу ми ма ко ји ва же из ме ђу стра на, као и над ле жних или овла шће них 
ор га на, и да ље се при ме њу ју ако ни су у су прот но сти са од ред ба ма 
овог спо ра зу ма.

Члан 13. 
Ре ша ва ње спо ро ва

1. Спо ро ви ко ји на ста ну у ве зи с ту ма че њем или при ме ном 
од ре да ба овог спо ра зу ма ре ша ва ће се кроз пре го во ре и кон сул та
ци је из ме ђу над ле жних ор га на.

2. За вре ме ре ша ва ња спо ро ва стра не ће и да ље ис пу ња ва ти 
све сво је оба ве зе из овог спо ра зу ма. 

Члан 14. 
Из ме не 

Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти на осно ву пи сме не са гла
сно сти стра на, а ње го ве из ме не сту па ју на сна гу по сле про це ду ре 
окон ча не у скла ду са чла ном 15. став 1. овог спо ра зу ма. 

Члан 15. 
За вр шне од ред бе

1. Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе ни вре мен ски пе
ри од, а сту па на сна гу на дан при је ма по след њег пи сме ног оба
ве ште ња ко јим се стра не ме ђу соб но оба ве шта ва ју ди пло мат ским 
пу тем о ис пу ње њу уну тра шњих про це ду ра нео п ход них за ње го во 
сту па ње на сна гу. 

2. Сва ка од стра на мо же от ка за ти овај спо ра зум упу ћи ва њем, 
ди пло мат ским пу тем, дру гој стра ни пи са ног оба ве ште ња о сво јој 
на ме ри да га от ка же. У том слу ча ју, овај спо ра зум пре ста је да ва
жи на кон ис те ка шест ме се ци од да на при је ма та квог оба ве ште ња.

У слу ча ју пре стан ка ва же ња овог спо ра зу ма, ме ре за шти те 
на ве де не у чл. 4. и 6. овог спо ра зу ма и да ље се при ме њу ју на тај не 
по дат ке све до опо зи ва озна ке тај но сти на утвр ђе ни на чин.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 16. ок то бра 2014. го ди не, у два ори ги
нал на при мер ка, сва ки на срп ском и ру ском је зи ку, при че му оба 
тек ста има ју под јед на ку ва жност.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Го ран Ма тић, с.р.

За Вла ду Ру ске Фе де ра ци је
Сер геј Бе се да, с.р.

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је  – Ме ђу на род ни уго во ри”.

55
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона o по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке 

Ал ба ни је о уза јам ном при зна ва њу во зач ких до зво ла

Про гла ша ва се Закон o по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о 
уза јам ном при зна ва њу во зач ких до зво ла, ко ји је до не ла На род на 
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Шестој седници Првог редовног 
заседања у 2015. години, 8. маја 2015. године.

ПР број 66
У Бе о гра ду, 11. маја 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

o по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је  

о уза јам ном при зна ва њу во зач ких до зво ла

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са

ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза јам ном при зна ва њу во
зач ких до зво ла, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 17. де цем бра 2014. го
ди не, у ори ги на лу на срп ском, ал бан ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве та 

ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза јам ном при зна ва њу во зач ких 
до зво ла у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

СА ВЕ ТА МИ НИ СТА РА РЕ ПУ БЛИ КЕ АЛ БА НИ ЈЕ 
О УЗА ЈАМ НОМ ПРИ ЗНА ВА ЊУ ВО ЗАЧ КИХ ДО ЗВО ЛА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Са вет ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба
ни је (у да љем тек сту: Уго вор не стра не), у ци љу уна пре ђе ња без
бед но сти друм ског са о бра ћа ја као и омо гу ћа ва ња лак шег друм ског 
са о бра ћа ја на те ри то ри ји Уго вор них стра на 

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем: 

Члан 1.

Уго вор не стра не уза јам но при зна ју ва же ће во зач ке до зво ле 
(осим при вре ме них, проб них и слич них во зач ких до зво ла)  ко је су 
из да ли над ле жни ор га ни дру ге Уго вор не стра не, у скла ду са њи хо
вим на ци о нал ним за ко но дав ством, ка да се ко ри сте у са о бра ћа ју на 
њи хо вој те ри то ри ји и са гла сне су да омо гу ће њи хо ву за ме ну има о
ци ма во зач ких до зво ла ко ји има ју одо бре но пре би ва ли ште или бо
ра вак на њи хо вој те ри то ри ји. 

Члан 2.

Во зач ка до зво ла ко ју је из дао над ле жни ор ган јед не Уго вор не 
стра не не ће мо ћи да се ко ри сти у са о бра ћа ју на те ри то ри ји дру ге 
Уго вор не стра не на кон ис те ка пе ри о да бо рав ка ко ји је утвр ђен на
ци о нал ним за ко но дав ством сва ке од Уго вор них стра на. 
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Члан 3.

При ли ком ту ма че ња чла но ва овог спо ра зу ма, по јам „пре би ва
ли ште и бо ра вак” има зна че ње она ко ка ко је де фи ни са но и уре ђе но 
од го ва ра ју ћим ва же ћим на ци о нал ним за ко но дав ством Уго вор них 
стра на.

Члан 4.

Ако је има о ци ма во зач ке до зво ле ко ју су из да ли ор га ни јед не 
од Уго вор них стра на одобрeно пре би ва ли ште или бо ра вак на те ри
то ри ји дру ге Уго вор не стра не, у скла ду са  на ци о нал ним за ко но дав
ством, над ле жни ор га ни Уго вор них стра на из вр ши ће за ме ну та кве 
во зач ке до зво ле без по ла га ња те о риј ског и прак тич ног ис пи та.

У по ступ ку за ме не во зач ке до зво ле из да те од стра не над ле
жних ор га на Уго вор них стра на оба ве зно се при ла же и уве ре ње о 
здрав стве ној спо соб но сти ко јим се по твр ђу је да је под но си лац зах
те ва за за ме ну во зач ке до зво ле здрав стве но спо со бан да упра вља 
мо тор ним во зи лом, од но сно ску пом во зи ла од го ва ра ју ће ка те го ри је.

У свр ху спро во ђе ња ста ва 1. овог чла на, има о ци во зач ких до
зво ла мо ра ју да бу ду оне ста ро сне до би ко ја је пред ви ђе на на ци о
нал ним за ко но дав ством Уго вор них стра на ко је про пи су је усло ве за 
из да ва ње во зач ке до зво ле за ка те го ри ју чи је се при зна ва ње тра жи. 

Члан 5.

Од ред бе пред ви ђе не чла ном 4. овог спо ра зу ма не од но се се 
на во зач ке до зво ле Уго вор них стра на ко је су из да те по осно ву за
ме не за ино стра ну во зач ку до зво лу или дру гу ис пра ву из да ту од 
ор га на тре ће стра не. 

Члан 6.

У по ступ ку за ме не во зач ке до зво ле, Уго вор не стра не при зна ју 
од го ва ра ју ће ка те го ри је во зач ких до зво ла на осно ву тех нич ких та
бе ла екви ва ле на та ко је се на ла зе у при ло гу овог спо ра зу ма и ње гов 
су са став ни део. Ове та бе ле, за јед но са спи ском обра за ца во зач ких 
до зво ла, чи не тех нич ке при ло ге ко ји мо гу би ти из ме ње ни сла њем 
пи са ног оба ве ште ња из ме ђу над ле жних ор га на Уго вор них стра на. 

Цен трал ни над ле жни ор га ни за за ме ну и про ве ру во зач ких 
до зво ла су: 

а) у Ре пу бли ци Ср би ји, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Упра ва за управ не по сло ве;

б) у Ре пу бли ци Ал ба ни ји, Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ин фра
струк ту ре, Ге не рал на ди рек ци ја за друм ски са о бра ћај.

Члан 7.

Уго вор не стра не ко ри сте ен гле ски је зик у спро во ђе њу овог 
спо ра зу ма а та ко ђе се мо гу до го во ри ти о ко ри шће њу дру гих је зи ка 
у ко му ни ка ци ји.

Члан 8.

То ком по ступ ка за ме не во зач ких до зво ла, над ле жни ор га ни 
Уго вор них стра на по вла че за ме ње не во зач ке до зво ле и вра ћа ју их 
над ле жном ор га ну дру ге Уго вор не стра не пре ко ди пло мат скокон
зу лар ног пред став ни штва за јед но са спи ском за ме ње них во зач ких 
до зво ла и оба ве ште њем. 

Члан 9.

Над ле жни ор га ни Уго вор них стра на ко ји про це њу ју ис пу ње
ност усло ва за за ме ну ино стра не во зач ке до зво ле, мо гу да тра же 
њен зва нич ни пре вод. Над ле жни ор ган јед не Уго вор не стра не, мо
же пре ко ди пло мат скокон зу лар ног пред став ни штва зах те ва ти од 
над ле жног ор га на дру ге Уго вор не стра не, ин фор ма ци ју о аутен
тич но сти и ва же њу во зач ке до зво ле и по да ци ма ко је во зач ка до
зво ла са др жи.

Члан 10.

Овај спо ра зум сту па на сна гу на дан при је ма, ди пло мат
ским пу тем, по след њег пи са ног оба ве ште ња ко је по твр ђу је да су 

Уго вор не стра не ис пу ни ле уну тра шње прав не про це ду ре нео п ход
не за ње го во сту па ње на сна гу.

Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе ни вре мен ски пе ри
од. Сва ка Уго вор на стра на мо же рас ки ну ти овај спо ра зум у би ло 
ком тре нут ку сла њем пи са ног оба ве ште ња о то ме дру гој Уго вор ној 
стра ни ди пло мат ским пу тем. У том слу ча ју, от каз сту па на сна гу 
шест ме се ци од да ту ма при је ма та квог оба ве ште ња. 

Би ло ко ји спор у ве зи са ту ма че њем или при ме ном овог спо
ра зу ма ре ша ва се пу тем кон сул та ци ја или пре го во ра из ме ђу Уго
вор них стра на.

Овај спо ра зум мо же се ме ња ти/до пу ња ва ти уз уза јам ну пи са
ну са гла сност Уго вор них стра на. Из ме не/до пу не сту па ју на сна гу у 
скла ду са од ред ба ма ста ва 1. овог чла на. 

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 17. 12. 2014. у два ори ги нал на 
при мер ка на срп ском, ал бан ском и ен гле ском је зи ку, при че му су 
тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли ка у ту ма че њу, 
текст на ен гле ском је зи ку има пред ност.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је

др Не бој ша Сте фа но вић, с.р.

За Са вет ми ни ста ра  
Ре пу бли ке Ал ба ни је

Ед монд Ха џи на сто, с.р.

ПРИ ЛОГ 1

I ОБРА СЦИ ВА ЖЕ ЋИХ ВО ЗАЧ КИХ ДО ЗВО ЛА  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

а) Па пир на во зач ка до зво ла (ста ри мо дел) у зва нич ној  
упо тре би од ав гу ста 2006. го ди не са ро ком ва же ња  

до 10. ју на 2017. го ди не
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б) Во зач ка до зво ла – тип кар ти це (но ви мо дел) у зва нич ној 
упо тре би од ја ну а ра 2011. го ди не

II ОБРА СЦИ ВА ЖЕ ЋИХ ВО ЗАЧ КИХ ДО ЗВО ЛА  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ АЛ БА НИ ЈИ

а) Па пир на во зач ка до зво ла (ста ри мо дел), из да ва ла се  
до 30. ју на 2005. го ди не, са ро ком ва же ња  

до 1. ју ла 2015. го ди не 

б) Во зач ка до зво ла – тип кар ти це (но ви мо дел), у зва нич ној 
упо тре би од 1. ју ла 2005. го ди не

ПРИЛОГ 2

ТАБЕЛЕ ЕКВИВАЛЕНАТА

I За замену возачких дозвола издатих у Републици Србији 
на папирном обрасцу, у званичној употреби од августа 2006. 

године за возачке дозволе Републике Албаније

возачке 
дозволе 

Републике 
Србије

возачке дозволе Републике Албаније

A B C D BE CE DE

А x
B x
C x
D x
E* x x x

* Категорија Е возачких дозвола се мења категоријама BE, CE или DE, када су у 
возачкој дозволи уписане категорије B, C или D, ако је E категорија стечена након 
стицања права на управљање вучним возилима.

II За замену возачких дозвола Републике Србије у званичној 
употреби од 1.1.2011. године за возачке дозволе Републике 

Албаније

возачке 
дозволе 

Републике 
Србије

возачке дозволе Републике Албаније

A B C D BE CE DE

AM
А1
А2  
А x
B1
B x

BE x
C1

C1E
C x

CE x
D1

D1E
D x

DE x
F
M
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III За замену возачких дозвола Републике Албаније које су се издавале до 30. јуна 2005. године, 
са роком важења до 1. јула 2015. године, за возачке дозволе Републике Србије 

возачке 
дозволе 

Републике 
Албаније

возачке дозволе Републике Србије

AM A1 A2 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE F M

A    х
B  х   
C  х
D  х
Е* х х х
F х

* Категорија Е возачких дозвола се мења категоријама BE, CE или DE, када су у возачкој дозволи уписане категорије B, C или D, ако је E категорија стечена након стицања 
права на управљање вучним возилима.

IV За замену возачких дозвола Републике Албаније тип картице (нови модел), у званичној употреби од 1. јула 2005. године, 
за возачке дозволе Републике Србије

возачке 
дозволе 

Републике 
Албаније

возачке дозволе Републике Србије

AM A1 A2 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE F M

A    х
B  х   
C  х
D  х

BE х   
CE х  
DE х  

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.




