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ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

И ВЛАДЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ
О ОБОСТРАНОМ ОСНИВАЊУ КУЛТУРНИХ ЦЕНТАРА

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Народне
Републике Кине о обостраном оснивању културних
центара
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном
оснивању културних центара, који је донела Народна скупштина
Републике Србије на седници Једанаестог ванредног заседања у
2015. години, 29. јуна 2015. године.
ПР број 87
У Београду, 30. јуна 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

Влада Републике Србије и Влада Народне Републике Кине (у
даљем тексту „стране”), у циљу јачања пријатељских односа две
земље и унапређења пријатељске билатералне културне сарадње и
односа међу народима, на основу узајамног поштовања и повере
ња, као и у складу са Меморандумом о разумевању о обостраном
оснивању културних центара између Владе Републике Србије и
Владе Народне Републике Кине, потписаног 14. јула 2010. године
у Београду, сагласиле су се о следећем:
Члан I
У складу са принципом реципроцитета, Влада Народне Ре
публике Кине ће основати Кинески културни центар у Београду, а
Влада Републике Србије ће основати Културни центар Републике
Србије у Пекингу.
Члан II
Стране ће обезбедити услове за отварање и рад културних
центара у другој земљи на основу реципроцитета и у узајамном
интересу.
Члан III
Културни центри имају за циљ пуно унапређење међусобног
разумевања између два народа, јачање културне сарадње, развија
ње пријатељских односа и подстицање размене и сарадње две зе
мље у области културе и односа међу народима.

ЗАКОН
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном
оснивању културних центара
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних
центара који је потписан у Београду 17. децембра 2014. године, у
оригиналу на српском, кинеском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе На
родне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара,
у оригиналу на српском језику гласи:

Члан IV
Културни центри ће поштовати важеће законе и прописе
Стране пријема приликом организовања културних активности.
Приликом организовања манифестација предвиђених чланом V,
културни центри могу успостављати директан контакт са државним ор
ганима, локалном управом, установама и организацијама, као и прав
ним и физичким лицима Стране пријема.
Члан V
У складу са важећим законима и прописима Стране пријема,
делатности културних центара су:
1. Организовање различитих културних активности у скла
ду са предвиђеним циљевима, укључујући одржавање изложби,
музичкосценских извођења, семинара, предавања, као и прика
зивање филмова и других аудиовизуелних садржаја; одржавање
изложби увезених публикација и приказивање аудиовизуелних са
држаја подлеже прописима Стране пријема, који се односе на уве
зене публикације и излагање и обезбеђивање доступности увезе
них публикација;
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2. Подстицање учења језика и упознавања културе друге
стране одржавањем различитих образовних активности у својим
просторијама;
3. Формирање библиотека, читаоница, сала за пројекције и про
стора за мултимедијско приказивање у просторијама у оквиру кул
турног центра, и пружање широкој јавности Стране пријема услуга у
циљу информисања, укључујући обезбеђивање књига, часописа и дру
гих публикација, као и аудиовизуелног материјала о Страни која шаље;
4. Подстицање информисања о активностима културних цен
тара и упознавање јавности Стране пријема са националном истори
јом и савременим развојем Стране која шаље, као и са њеном култу
ром, уметношћу, образовањем, науком и друштвеним животом;
5. Организовање других активности које су у складу са циље
вима овог споразума.
Члан VI
Културни центри ће настојати да спрече кршење права у
области културе и права интелектуалне својине друге земље.
Члан VII
Активности које културни центри обављају изван својих про
сторија, самостално или у сарадњи са другим правним лицима би
ће у складу са важећим законима и прописима Стране пријема, а
подаци о организацији манифестација биће унапред достављени
надлежним органима, док ће манифестације бити реализоване у
складу са тим достављеним подацима.
Стране су сагласне да јавност Стране пријема има несметан
приступ културном центру и манифестацијама које се изводе у окви
ру, као и изван, просторија центра, и гарантују да ће културни цен
тар користити одговарајућа средства у промовисању својих манифе
стација, у складу са важећим законима и прописима Стране пријема.
Члан VIII
У складу са важећим законима и прописима Стране пријема,
културни центри се неће бавити лукративним делатностима. Ме
ђутим, културни центри имају право да наплате одговарајући из
нос на име следећих непрофитних добара/услуга:
1. Представе, изложбе и друге културне манифестације. Из
ложбе ће се одржавати у складу са прописима Стране пријема који
се односе на увоз публикација и излагање увезених публикација;
2. Образовне активности које се односе на језик и културу;
3. Каталози, постери, програми и други предмети који су у не
посредној вези са активностима које организују културни центри;
4. Чајџинице или кафеи у циљу упознавања са традиционал
ним начином живота у Страни која шаље.
Члан IX
Културни центри имају право да потписују правна документа
неопходна за њихово функционисање у Страни приjема.
Културни центри могу да отворе рачун у банци (банкама) у
складу са одговарајућим прописима Стране пријема.
Члан X
Страна која шаље, у складу са законима и прописима Стране
пријема којима се уређује изградња и уређење простора, одговор
на је за пројектовање, изградњу, реновирање и уређење грађевина
свог културног центра, након добијања одобрења за градњу и уре
ђење простора. Страна која шаље одређује извођача(е) радова.
Члан XI
У процесу оснивања својих културних центара, стране се из
узимају, на бази реципроцитета, од плаћања пореза и дажбина на
економске активности, као што су изградња објеката, куповина и
продаја кућа (укључујући пренос власништва и пренос имовине),
најам простора, као и куповина и продаја земљишта.
Члан XII
Културни центри, у складу са царинским и другим одговара
јућим законима и прописима Стране пријема, а на бази реципро
цитета, изузимају се од плаћања увозних дажбина/царине за доле
наведене предмете под условом да их не користе за продају или
добит у земљи пријема:

8. јул 2015.

1. Културну опрему, намештај, уређаје и канцеларијску опре
му потребну за дневне административне послове културних цента
ра (изузев моторних возила);
2. Разумну количину материјала, укључујући албуме са сли
кама, постере, програме, књиге, дискове, плоче, наставну опрему
и разне друге облике аудио-визуелних материјала који су потребни
културним центрима за организовање активности;
3. Филмове који се приказују у просторијама културних центара.
Члан XIII
Порези на приход и имовину културних центара и њиховог
особља се наплаћују у складу са важећим законима и прописима
Стране пријема као и Уговором између Савезне Владе Савезне Ре
публике Југославије и Владе Народне Републике Кине о избегава
њу двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на
имовину, потписаним 21. марта 1997. године.
Члан XIV
Особље које поставља Влада Стране која шаље су држављани
Стране која шаље и носиоци службеног пасоша. Остало особље
које запошљавају културни центри могу бити држављани и Стране
која шаље или Стране пријема.
Стране ће правовремено обавестити једна другу о именовању
као и разрешењу особља у својим културним центрима, и на време
завршити односне процедуре у складу са важећим законима и про
писима Стране пријема.
Члан XV
Осим ако није другачије договорено, чланови особља кул
турног центра које именује Страна која шаље а који су носиоци
службеног пасоша подлежу прописима о раду и социјалном оси
гурању Стране која шаље; други чланови особља ангажовани од
стране културног центра подлежу прописима о раду и социјалном
осигурању Стране пријема.
Члан XVI
Стране пружају помоћ и на услузи су особљу културних цен
тара и њиховим брачним партнерима и деци млађој од 18 година
око формалности везаних за њихов улазак у земљу и боравак.
Члан XVII
Све измене и допуне овог споразума врше се уз обострану
сагласност страна по обављању претходних консултација и ступају
на снагу у складу са захтевима наведеним у члану XVIII става 1.
овог споразума.
Сви спорови у вези са извршењем овог споразума решаваће
се путем међусобних консултација двеју страна.
Члан XVIII
Овај споразум ступа на снагу на дан достављања последњег
обавештења којим стране обавештавају једна другу, дипломатским
путем, да су испуњене унутрашње правне процедуре за његово
ступање на снагу.
Овај споразум остаје на снази пет година и аутоматски се
продужава за наредне периоде од по пет година, осим ако једна од
страна не обавести другу Страну у писаној форми о намери да рас
кине овај споразум 6 месеци пре истека назначеног периода.
Сачињено у Београду, на дан 17. децембра 2014. године, у два
примерка на српском, кинеском и енглеском језику, при чему су
сви текстови једнако веродостојни. У случају разлике у тумачењу
меродаван је текст на енглеском језику.
ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛАДУ
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
КИНЕ

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
држава чланица Северноатлантског уговора и осталих
држава учесница у Партнерству за мир о статусу
њихових снага, са Додатним протоколом Споразума
између држава чланица Северноатлантског уговора и
осталих држава учесница у Партнерству за мир
о статусу њихових снага и Наредним додатним
протоколом Споразума између држава чланица
Северноатлантског уговора и осталих држава учесница
у Партнерству за мир о статусу њихових снага
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између држа
ва чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница
у Партнерству за мир о статусу њихових снага, са Додатним прото
колом Споразума између држава чланица Северноатлантског уго
вора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу
њихових снага и Наредним додатним протоколом Споразума изме
ђу држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава
учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага, који је до
нела Народна скупштина Републике Србије на седници Дванаестог
ванредног заседања у 2015. години, 7. јула 2015. године.
ПР број 89
У Београду, 8. јула 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између држава чланица
Северноатлантског уговора и осталих држава учесница
у Партнерству за мир о статусу њихових снага,
са Додатним протоколом Споразума између држава
чланица Северноатлантског уговора и осталих држава
учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага
и Наредним додатним протоколом Споразума између
држава чланица Северноатлантског уговора и осталих
држава учесница у Партнерству за мир о статусу
њихових снага
Члан 1.
Потврђује се Споразум између држава чланица Северноа
тлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за
мир о статусу њихових снага, са Додатним протоколом Споразума
између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих др
жава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага, оба
сачињена у Бриселу, 19. јуна 1995. године и Наредним додатним
протоколом Споразума између држава чланица Северноатлантског
уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о стату
су њихових снага.
Члан 2.
Текстови Споразума, Додатног протокола и Наредног додат
ног протокола, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на
српски језик гласе:
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AGREEMENT
AMONG THE STATES PARTIES TO THE NORTH ATLANTIC
TREATY AND THE OTHER STATES PARTICIPATING IN THE
PARTNERSHIP FOR PEAC
 E REGARDING THE STATUS OF
THEIR FORCES
The States Parties to the North Atlantic Treaty done in Washing
ton on 4 April 1949 and the States which accept the invitation to the
Partnership for Peace issued and signed by the Heads of State and Go
vernment of the member States of the North Atlantic Treaty Organisa
tion in Brussels on 10 January 1994 and which subscribe to the Partner
ship for Peace Framework Document;
Constituting together the States participating in the Partnership
for Peace;
Considering that the forces of one State Party to the Present Agre
ement may be sent and receiv ed, by arrangement, into the territory of
another State Party;
Bearing in mind that the decisions to send and to receive forces
will continue to be the subject of separate arrangements between the
States Parties concerned;
Desiring, however, to define the status of such forces while in the
territory of another State Party;
Recalling the Agreement between the States Parties to the North
Atlantic Treaty regarding the status of their forces done at London on
19 June 1951;
Have agreed as follows:
Article I
Except as otherwise provided for in the Present Agreement and
any Additional Protocol in respect to its own Parties, all States Parties
to the Present Agreement shall apply the provisions of the Agreement
between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of the
ir forces, done at London on 19 June 1951, hereinafter referred to as
the NATO SOFA, as if all State Parties to the Present Agreement were
Parties to the NATO SOFA.
Article II
1. In addition to the area to which the NATO SOFA applies the
Present Agreement shall apply to the territory of all States Parties to the
Present Agreement, which are not Parties to the NATO SOFA.
2. For the purpose of the Present Agreement, references in the
NATO SOFA to the North Atlantic Treaty area shall be deemed also to
include the territories referred to in paragraph 1 of the present Article,
and references to the North Atlantic Treaty shall be deemed to include
the Partnership for Peace.
Article III
For purposes of implementing the Present Agreement with re
spect to matters involving Parties that are not Parties to the NATO SO
FA, provisions of the NATO SOFA that provide for requests to be sub
mitted, or differences to be referred to the North Atlantic Council, the
Chairman of the North Atlantic Council Deputies or an arbitrator shall
be construed to require the Parties concerned to negotiate between or
among themselves without recourse to any outside jurisdiction.
Article IV
The Present Agreement may be supplemented or otherwise modi
fied in accordance with international law.
Article V
1. The Present Agreement shall be open for signature by any State
that is either a contracting party to the NATO SOFA, or that accepts the
invitation to Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for
Peace Framework Document.
2. The Present Agreement shall be subject to ratification, accep
tance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Government of the United States of Ameri
ca, which shall notify all signatory States of each such deposit.
3. Thirty days after three signatory States, at least one of which is
a Party to the NATO SOFA and one which has accepted the invitation
to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for Peace
Framework Document, have deposited their instruments of ratification,
acceptance or approval, the Present Agreement shall enter into force in
respect of those States. It shall enter into force in respect of each other
signatory State thirty days after the date of deposit of its instrument.
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Article VI
The Present Agreement may be denounced by any Party to this Agre
ement by giving written notification of denunciation to the Government of
the United States of America, which will notify all signatory States of each
such notification. The denunciation shall take effect one year after receipt of
the notification by the Government of the United States of America. After
the expiration of this period of one year, the Present Agreement shall cease
to be in force as regards the Party that denounces it, except for the settle
ment of outstanding claims that arose before the day on which the denunci
ation takes effect, but shall continue to be in force for the remaining Parties.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by
their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in Brussels, this nineteenth day of June, 1995
In the English and French languag es, both texts being equally aut
horitative, in a single original which shall be deposited in the archives
of the Government of the United States of America. The Government
of the United States of America shall transmit certified copies thereof
to all the signatory States.
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СЕВЕРНОАТЛАНТСКОГ
УГОВОРА И ОСТАЛИХ ДРЖАВА УЧЕСНИЦА
У ПАРТНЕРСТВУ ЗА МИР О СТАТУСУ ЊИХОВИХ СНАГА
Државе чланице Северноатлантског уговора сачињеног у Ва
шингтону 4. априла 1949. године и државе које прихватају позив
у Партнерство за мир сачињен и потписан од стране председника
држава, односно председника влада држава чланица Организације
Северноатлантског уговора, у Бриселу 10. јануара 1994. године и
које потписују оквирни документ Партнерства за мир;
Заједно чинећи државе учеснице Партнерства за мир;
Узимајући у обзир да снаге једне државе учеснице овог спо
разума могу бити споразумно упућене и прихваћене на територију
друге државе учеснице;
Имајући на уму да ће одлуке о упућивању и прихватању бити
предмет посебних споразума између заинтересованих држава уче
сница;
Желећи, међутим, да дефинишу статус тих снага док се оне
налазе на територији друге државе учеснице;
Позивајући се на споразум држава чланица Северноатлантског
уговора о статусу њихових снага сачињеног у Лондону 19. јуна 1951;
Споразумеле су се о следећем:
Члан I
Осим ако се овим споразумом или неким додатним Прото
колом у односу на његове стране не одреди другачије, све државе
учеснице овог споразума примењиваће одредбе Споразума између
чланица Северноатлантског уговора о статусу њихових снага пот
писаног у Лондону 19. јуна 1951, у даљем тексту: СОФА НАТО, као
да су све државе учеснице овог споразума чланице СОФА НАТО.
Члан II
1. Поред области на коју се примењује СОФА НАТО, овај
споразум се примењује и на територији свих држава учесница овог
споразума које нису чланице СОФА НАТО.
2. За потребе овог споразума, позивање на СОФА НАТО Се
верноатлантског уговора односиће се и на територије наведене
у ставу 1. овога члана, а позивање на Северноатлантски уговор
укључиваће и Партнерство за мир.
Члан III
За потребе примене овог споразума у вези са питањима која
се односе на учеснице које нису чланице СОФА НАТО, одредбе
СОФА НАТО које уређују подношење захтева, односно решавање
спорних питања која се предају у надлежност Северноатлантском
Савету, заменици председавајућег Северноатлантског уговора или
арбитар захтеваће од учесница у спору да реше несугласице изме
ђу себе, без обраћања спољној судској надлежности.
Члан IV
Овај споразум се може допунити или изменити у складу са
међународним правом.
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Члан V
1. Овај споразум биће отворен за потписивање за сваку држа
ву која је, или уговорна страна СОФА НАТО или прихвата позив у
Партнерство за мир и која потписује Оквирни документ Партнер
ства за мир.
2. Овај споразум подлеже ратификацији, прихватању или одо
брењу. Инструменти ратификације, прихватања или одобрења би
ће депоновани у Влади Сједињених Америчких Држава која ће све
државе потписнице обавестити о сваком таквом депоновању.
3. За три државе потписнице, од којих је најмање једна члани
ца СОФА НАТО, а једна је прихватила позив у Партнерство за мир
и потписала оквирни документ Партнерства за мир, овај споразум
ће ступити на снагу тридесет дана након депоновања инструмента
ратификације, прихватања или одобрења. За сваку следећу државу
потписницу он ће ступити на снагу тридесет дана од дана депоно
вања наведених инструмената.
Члан VI
Овај споразум може отказати свака учесница овог споразума
упућивањем писменог обавештења о отказивању Влади Сједиње
них Америчких Држава, која ће обавестити све државе потписни
це о сваком таквом обавештењу. Отказивање ступа на снагу годину
дана након што Влада Сједињених Америчких Држава прими оба
вештење. Након истека рока од годину дана, овај споразум преста
је да важи за учесницу која га је отказала, осим за решавање по
траживања насталих пре датума којим отказ ступа на снагу, али и
даље остаје на снази за остале учеснице.
Као потврду тога, доле потписани овлашћени од стране сво
јих влада, потписали су овај споразум.
Сачињено у Бриселу, 19. јуна 1995. године на енглеском и
француском језику, при чему су оба текста једнаке важности, у јед
ном оригиналу који ће бити депонован у архиви Владе Сједињених
Америчких Држава. Влада Сједињених Америчких Држава ће до
ставити оверене копије Споразума свим државама потписницама.
ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE AGREEMENT AMONG THE STATES PARTIES TO
THE NORTH ATLANTIC TREATY AND THE OTHER STATES
PARTICIPATING IN THE PARTNERSHIP FOR PEACE
REGARDING THE STATUS OF THEIR FORCES
The State Parties to the Present Additional Protocol to the Agree
ment among the State Parties to the North Atlantic Treaty and the other
States participating in the Partnership for Peace regarding the status of
their forces, hereinafter referred to as the Agreement;
Considering that the death penalty is not provided for under the
domestic legislation of some Parties to the Agreement;
Have agreed as follows:
Article I
Insofar as it has jurisdiction according to the provisions of the
Agreement, each State Party to the Present Additional Protocol shall
not carry out a death sentence with regard to any member of a force and
its civilian component, and their dependents from any other State Party
to the Present Additional Protocol.
Article II
1. The Present Protocol shall be open for signature by any signa
tory of the Agreement.
2. The Present Protocol shall be subject to ratification, acceptance
or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Government of the United States of America, which
shall notify all signatory States of each such deposit.
3. The Present Protocol shall enter into force 30 days after the
date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval
by three signatory States, at least one of which is a Party to the NATO
SOFA and one of which is a State having accepted the invitation to join
the Partnership for Peace and having subscribed to the Partnership for
Peace Framework Document.
4. The Present Protocol shall come into force in respect of each
other signatory State on the date of the deposit of its instrument of ra
tification, acceptance or approval with the Government of the United
States of America.
Done in Brussels, this nineteenth day of June, 1995
In the English and French languages, both texts being equally aut
horitative, in a single original which shall be deposited in the archives
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of the Government of the United States of America. The Government
of the United States of America shall transmit certified copies thereof
to all the signatory States.
ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ
СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА
СЕВЕРНОАТЛАНТСКОГ УГОВОРА И ОСТАЛИХ ДРЖАВА
УЧЕСНИЦА У ПАРТНЕРСТВУ ЗА МИР О СТАТУСУ
ЊИХОВИХ СНАГА
Државе учеснице у овом додатном протоколу Споразума из
међу држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држа
ва учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага, у да
љем тексту Споразум;
Узимајући у обзир да смртна казна није предвиђена нацио
налним законодавством неких учесница Споразума;
Споразумеле су се о следећем:
Члан I
У оној мери у којој има јурисдикцију у складу са одредбама
Споразума, свака држава учесница овог додатног протокола неће
извршавати смртне казне за било ког припадника снага и њихове
цивилне компоненте и њихова издржавана лица из било које држа
ве учеснице овог додатног протокола.
Члан II
Овај протокол ће бити отворен за потписивање за сваку пот
писницу Споразума.
Овај протокол подлеже ратификацији, прихватању или одо
брењу. Инструменти ратификације, прихватања или одобрења би
ће депоновани у Влади Сједињених Америчких Држава које ће
обавестити све државе потписнице о сваком таквом депоновању.
Овај протокол ступа на снагу 30 дана након што инструмен
те ратификације, прихватања или одобрења депонују три државе
потписнице, од којих је најмање једна чланица СОФА НАТО а од
којих је једна држава прихватила позив да приступи Партнерству
за мир и потписала оквирни документ Партнерства за мир.
Овај протокол ступа на снагу за сваку државу потписницу на
дан када депонује свој инструмент ратификације, прихватања или
одобрења у Владу Сједињених Америчких Држава.
Сачињено у Бриселу, 19. јуна 1995. године на енглеском и
француском језику, при чему су оба текста једнаке важности, у јед
ном оригиналу који ће бити депонован у архиви Владе Сједињених
Америчких Држава. Влада Сједињених Америчких Држава ће до
ставити оверене копије Споразума свим државама потписницама.
FURTHER ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE AGREEM
 ENT AMONG THE STATES PARTIES TO
THE NORTH ATLANTIC TREATY AND THE OTHER STATES
PARTICIPATING IN THE PARTNERSHIP FOR PEACE
REGARDING THE STATUS OF THEIR FORCES
Considering the “Agreement among the States Parties to the
North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partner
ship for Peac e regarding the Status of their Forces’’ and the Additional
Protocol thereto, both done at Brussels, June 19, 1995;
Considering the need to establish and regulate the status of NATO
military headquarters and headquarters personnel in the territory of States
participating in the Partnership for Peace in order to facilitate the relation
ship with the Armed Forces of individual Partnership for Peace nations;
Considering the need to provide appropriate status for personnel
of the Armed Forces of Partner States attached to or associated with
NATO military headquarters;
and
Considering that the circumstances in particular NATO Member
States or Partner States may make it desirable to meet the needs descri
bed above through the means of the present Protocol;
The Parties to the present Protocol have agreed as follows:
Article I
For purposes of the present Protocol, the expression
1. “Paris Protocol’’ means the “Protocol on the Status of Interna
tional Military Head quarters set up pursuant to the North Atlantic Tre
aty,’’ done at Paris, August 28, 1952.
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а) The “Agreement,’’ wherever the expression appears in the Paris
Protocol, shall be construed to mean the NATO Status of Forces Agre
ement as made applicable through the “Agreement among the States
Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in
the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces,’’ done at
Brussels, June 19, 1995.
b) The “force’’ and “civilian component’’, wherever those expres
sions appear in the Paris Protocol, have the meanings defined in Article
3 of the Paris Protocol and shall also include such persons attached to
or associated with NATO military headquarters from other States Parti
es participating in the Partnership for Peace.
c) “Dependent’’, wherever the expression appears in the Paris
Protocol, means the spouse of a member of a force or civilian compo
nent as defined in paragraph b. of the present Article, or a child of such
member depending on him or her for support.
2. “PfP SOFA,’’ wherever the expression appears in the present Pro
tocol, means the “Agreement among the States Parties to the North Atlan
tic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace
regarding the Status of their Forces,’’ done at Brussels, June 19, 1995.
3. “NATO’’ means the North Atlantic Treaty Organisation.
4. “NATO military headquarters’’ means Allied Headquarters and
other international military headquarters or organisations falling within
Article 1 and Article 14 of the Paris Protocol.
Article II
Without prejudice to the rights of States which are Members of NA
TO or participants in the Partnership for Peace but which are not Parties to
the present Protocol, the Parties hereto shall apply provisions identical to
those set forth in the Paris Protocol, except as modified in the present Pro
tocol, with respect to the activities of NATO military headquarters and their
military and civilian personnel carried out in the territory of a Party hereto.
Article III
1. In addition to the area to which the Paris Protocol applies, the
present Protocol shall apply to the territory of all States Parties to the
present Protocol, as described in Article II paragraph 1 of the PfP SOFA.
2. For purposes of the present Protocol, references in the Paris
Protocol to the North Atlantic Treaty area shall be deemed to include
the territories referred to in paragraph 1 of the present Article.
Article IV
For purposes of implementing the present Protocol with respect
to matters involving Partner States, provisions of the Paris Protocol
that provide for differences to be referred to the North Atlantic Council
shall be construed to requir e the Parties concerned to negotiate between
or among themselves without recourse to any outside jurisdiction.
Article V
1. The present Protocol shall be open for signature by any State
that is a signatory of the PfP SOFA.
2. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance
or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Government of the United States of America, which
shall notify all signatory States of each such deposit.
3. As soon as two or more signatory States have deposited their in
struments of ratification, acceptance or approval, the present Protocol shall
come into force in respect of those States. It shall come into force in respect
of each other signatory State on the date of the deposit of its instrument.
Article VI
The present Protocol may be denounced by any Party to this Protocol
by giving written notification of denunciation to the Government of the
United States of America, which will notify all signatory States of each
such notification. The denunciation shall take effect one year after receipt
of the notification by the Government of the United States of America. Af
ter the expiration of this period of one year, the present Protocol shall cease
to be in force as regards the Party that denounces it, except for the settle
ment of outstanding claims that arose before the day on which the denun
ciation takes effect, but shall continue in force for the remaining Parties.
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorised, have
signed this Protocol.
НАРЕДНИ ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ
СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА
СЕВЕРНОАТЛАНТСКОГ УГОВОРА И ОСТАЛИХ ДРЖАВА
УЧЕСНИЦА У ПАРТНЕРСТВУ ЗА МИР
О СТАТУСУ ЊИХОВИХ СНАГА
Узимајући у обзир Споразум између држава чланица Север
ноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за
мир о статусу њихових снага и њему придодат Додатни протокол,
оба сачињена у Бриселу, 19. јуна 1995. године;
Узимајући у обзир потребу да се успостави и регулише статус
војног штаба НАТО и штаба особља на територији држава учесни
ца у Партнерству за мир како би се олакшали односи са оружаним
снагама појединачних земаља из Партнерства за мир;
Узимајући у обзир потребу да се обезбеди адекватан статус за
особље оружаних снага партнерских држава придодато или при
дружено војном штабу НАТО и
Узимајући у обзир да због околности у одређеним државама
чланицама НАТО или партнерским државама, може бити пожељно
да се задовоље горе описане потребе путем овог протокола;
Учеснице овог протокола су се споразумеле о следећем:
Члан I
За потребе овог протокола, израз:
1. „Париски протокол” означава „Протокол о статусу међу
народних војних штабова успостављених у складу са Северноа
тлантским уговором” сачињен у Паризу, 28. августа 1952. године.
a) „Споразум”, где год се израз појави у Париском протоколу,
тумачиће се као Споразум НАТО о статусу снага као што се при
мењује у „Споразуму између држава чланица Северноатлантског
уговора и других држава учесница у Партнерству за мир о статусу
њихових снага”, сачињеном у Бриселу, 19. јуна 1995. године.
б) „Снаге” и „цивилна компонента”, где год се ти изрази поја
ве у Париском протоколу, имају значење дефинисано у члану 3. Па
риског протокола и обухватаће и особље придодато или придружено
војном штабу НАТО из других држава учесница Партнерства за мир.
ц) „Издржавано лице”, где год се израз појави у Париском
протоколу, означава супружника припадника снага или цивилне
компоненте као што је дефинисано у ставу б. овог члана, или дете
таквог припадника које од њега или ње зависи.
2. „СОФА ПзМ”, где год се израз појави у овом протоколу,
означава „Споразум између држава чланица Северноатлантског
уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о стату
су њихових снага” сачињен у Бриселу, 19. јуна 1995. године.
3. „НАТО” означава Организацију северноатлантског уговора.
4. „Војни штаб НАТО” означава савезнички штаб и друге ме
ђународне војне штабове или организације које су обухваћене чла
ном 1. и чланом 14. Париског протокола.
Члан II
Не доводећи у питање права држава чланица НАТО или учесни
ца Партнерства за мир које нису учеснице овог Протокола, учеснице
у овом документу ће примењивати одредбе идентичне онима датим у
Париском протоколу, осим уколико су измењене овим протоколом, по
питању активности војног штаба НАТО и његовог војног и цивилног
особља изведених на територији учеснице у овом документу.
Члан III
1. Поред области на које се примењује Париски протокол,
овај протокол се примењује на територију свих држава учесница у
овом протоколу, као што је описано у члану II ставу 1. СОФА ПзМ.
2. За потребе овог протокола, сматраће се да упућивање у Па
риском протоколу на области Северноатлантског уговора обухвата
територије назначене у ставу 1. овог члана.
Члан IV
За потребе примене овог протокола у вези са питањима која
обухватају државе партнере, одредбе Париског протокола које регу
лишу неслагања која се преносе у надлежност Северноатлантском
савету, тумаче се на тај начин да се од заинтересованих учесница
захтева да преговарају између себе без обраћања било ком спољном
надлежном телу.
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Члан V
1. Овај протокол ће бити отворен за потписивање за сваку др
жаву која је потписница СОФА ПзМ.
2. Овај протокол подлеже ратификацији, прихватању или одо
брењу. Инструменти ратификације, прихватања или одобрења ће
се депоновати у Влади Сједињених Америчких Држава, која ће
обавестити све државе потписнице о сваком таквом депоновању.
3. Чим две или више држава потписница депонују своје ин
струменте ратификације, прихватања или одобрења, за те државе
овај протокол ће ступити на снагу. За сваку другу државу потписни
цу ће ступити на снагу на дан када она депонује свој Инструмент.
Члан VI
Свака учесница може отказати овај протокол достављањем
писаног обавештења о отказивању Влади Сједињених Америчких
Држава, која ће обавестити све државе потписнице о сваком та
квом обавештењу. Отказивање ступа на снагу годину дана након
што Влада Сједињених Америчких Држава прими обавештење.
После истека тог периода од годину дана, овај протокол престаје
да важи за учесницу која га отказује, осим за поравнање нереше
них потраживања која су настала пре датума којим отказивање сту
па на снагу, али ће и даље важити за преостале учеснице.
Као потврду тога, доле потписани, прописно овлашћени, пот
писали су овај протокол.
Члан 3.
Споразум из члана 1. овог закона, упућује на примену одред
би Споразума између страна Северноатлантског уговора о статусу
њихових снага, који је сачињен у Лондону, 19. јуна 1951. године.
Објављује се Споразум из става 1. овог члана, који у оригина
лу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
Agreement
Between the Parties to the North Atlantic Treaty
Regarding the Status of Their Forces
The parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on
4 April, 1949
Considering that the forces of one Party may be sent, by arrange
ment, to serve in the territory of another Party;
Bearing in mind that the decision to send them and the conditions
under which they will be sent, in so far as such conditions are not laid
down by the present Agreement, will continue to be the subject of sepa
rate arrangements between the Parties concerned;
Desiring, however, to define the status of such forces while in the
territory of another Party;
Have agreed as follows:
Article I
1. In this Agreement the expression
a. ‘force’ means the personnel belonging to the land, sea or air armed
services of one Contracting Party when in the territory of another Contrac
ting Party in the North Atlantic Treaty area in connexion with their official
duties, provided that the two Contracting Parties concerned may agree that
certain individuals, units or formations shall not be regarded as constituting
or included in a ‘force’ for the purpose of the present Agreement;
b. ‘civilian component’ means the civilian personnel accompanying
a force of a Contracting Party who are in the employ of an armed service
of that Contracting Party, and who are not stateless persons, nor nationals
of any State which is not a Party to the North Atlantic Treaty, nor nationals
of, nor ordinarily resident in, the State in which the force is located.
c. ‘dependent’ means the spouse of a member of a force or a civilian
component, or a child of such member depending on him or her for support;
d. ‘sending State’ means the Contracting Party to which the force
belongs;
e. ‘receiv ing State’ means the Contracting Party in the territory of
which the force or civilian component is located, whether it be statio
ned there or passing in transit;
f. ‘military authorities of the sending State’ means those authorities of
a sending State who are empowered by its law to enforce the military law
of that State with respect to members of its forces or civilian components;
g. ‘North Atlantic Council’ means the Council established by Ar
ticle 9 of the North Atlantic Treaty or any of its subsidiary bodies aut
horised to act on its behalf.
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2. This Agreement shall apply to the authorities of political sub-divi
sions of the Contracting Parties, within their territories to which the Agre
ement applies or extends in accordance with Article XX, as it applies to
the central authorities of those Contracting Parties, provided, however, that
property owned by political sub-divisions shall not be considered to be pro
perty owned by a Contracting Party within the meaning of Article VIII.
Article II
It is the duty of a force and its civilian component and the mem
bers thereof as well as their dependents to respect the law of the recei
ving State, and to abstain from any activity inconsistent with the spirit
of the present Agreement, and, in particular, from any political activity
in the receiv ing State. It is also the duty of the sending State to take ne
cessary of meas ures to that end.
Article III
1. On the conditions specified in paragraph 2 of this Article and su
bject to compliance with the formalities established by the receiving State
relating to entry and departure of a force or the members thereof, such mem
bers shall be exempt from passport and visa regulations and immigration in
spection on entering or leaving the territory of a receiving State. They shall
also be exempt from the regulations of the receiving State on the registration
and control of aliens, but shall not be considered as acquiring any right to
permanent residence or domicile in the territories of the receiving State
2. The following documents only will be requir ed in respect of
members of a force. They must be presented on demand:
a. personal identity card issued by the sending State showing na
mes, date of birth, rank and number (if any), service, and photograph;
b. individual or collective movement order, in the language of the sen
ding State and in the English and French languages, issued by an appropri
ate agency of the sending State or of the North Atlantic Treaty Organization
and certifying to the status of the individual or group as a member or mem
bers of a force and to the movement ordered. The receiving State may requ
ire a movement order to be countersigned by its appropriate representative.
3. Members of a civilian component and dependents shall be so
described in their passports.
4. If a member of a force or a civilian component leaves the employ
of the sending State and is not repatriated, the authorities of the sending
State shall immediately inform the authorities of the receiving State, gi
ving such particulars as may be required. The authorities of the sending
State shall similarly inform the authorities of the receiving State of any
member who has absented himself for more than twenty-one days.
5. If the receiving State has requested the removal from its territory
of a member of a force or civilian component or has made an expulsion
order against an ex-member of a force or of a civilian component or aga
inst a dependent of a member or ex-member, the authorities of the sending
State shall be responsible for receiving the person concerned within their
own territory or otherwise disposing of him outside the receiving State. This
paragraph shall apply only to persons who are not nationals of the receiving
State and have entered the receiving State as members of a force or civilian
component or for the purpose of becoming such members, and to the depen
dents of such persons.
Article IV
The receiving State shall either
a. accept as valid, without a driving test or fee, the driving permit or
licence or military driving permit issued by the sending State or a sub-di
vision thereof to a member of a force or of a civilian component; or
b. issue its own driving permit or licence to any member of a for
ce or civilian component who holds a driving permit or licence or mili
tary driving permit issued by the sending State or a sub-division there
of, provided that no driving test shall be required.
Article V
1. Members of a force shall normally wear uniform. Subject to any
arrangement to the contrary between the authorities of the sending and re
ceiving States, the wearing of civilian dress shall be on the same conditions
as for members of the forces of the receiving State. Regularly constituted
units or formations of a force shall be in uniform when crossing a frontier.
2. Service vehicles of a force or civilian component shall carry,
in addition to their registration number, a distinctive nationality mark.
Article VI
Members of a force may possess and carry arms, on condition
that they are authorized to do so by their orders. The authorities of the
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sending State shall give sympathetic consideration to requests from the
receiving State concerning this matter.
Article VII
1. Subject to the provisions of this Article,
a. the military authorities of the sending State shall have the right
to exercise within the receiving State all criminal and disciplinary ju
risdiction conferred on them by the law of the sending State over all
persons subject to the military law of that State;
b. the authorities of the receiv ing State shall have jurisdiction
over the members of a force or civilian component and their depen
dents with respect to offences committed within the territory of the re
ceiv ing State and punishable by the law of that State.
2.
a. The military authorities of the sending State shall have the right
to exercise exclusive jurisdiction over persons subject to the military
law of that State with respect to offences, including offences relating to
its security, punishable by the law of the sending State, but not by the
law of the receiv ing State.
b. The authorities of the receiving State shall have the right to
exercise exclusive jurisdiction over members of a force or civilian
component and their dependents with respect to offences, including of
fences relating to the security of that State, punishable by its law but
not by the law of the sending state.
c. For the purposes of this paragraph and of paragraph 3 of this
Article a security offence against a State shall include:
i. treason against the State;
ii. sabotage, espionage or violation of any law relating to official
secrets of that State, or secrets relating to the national defence of that State
3. In case where the right to exercise jurisdiction is concurrent the
following rules shall apply:
a. The military authorities of the sending State shall have the pri
mary right to exercise jurisdiction over a member of a force or of a civi
lian component in relation to
i. offences solely against the property or security of that State, or
offences solely against the person or property of another member of the
force or civilian component of that State or of a dependent;
ii. offences arising out of any act or omission done in the perfor
mance of official duty.
b. In the case of any other offence the authorities of the receiving
State shall have the primary right to exercise jurisdiction.
c. If the State having the primary right decides not to exercise
jurisdiction, it shall notify the authorities of the other State as soon as
practicable. The authorities of the State having the primary right shall
give sympathetic consideration to a request from the authorities of the
other State for a waiver of its right in cases where that other state consi
ders such waiver to be of particular importance.
4. The foregoing provisions of this Article shall not imply any
right for the military authorities of the sending State to exercise jurisdic
tion over persons who are nationals of or ordinarily resident in the rece
iving State, unless they are members of the force of the sending State.
5.
a. The authorities of the receiving and sending states shall assist
each other in the arrest of members of a force or civilian component or
their dependents in the territory of the receiving State and in handing
them over to the authority which is to exercise jurisdiction in accordan
ce with the above provisions.
b. The authorities of the receiving State shall notify promptly the
military authorities of the sending State of the arrest of any member of
a force or civilian component or a dependent.
c. The custody of an accused member of a force or civilian com
ponent over whom the receiv ing state is to exercise jurisdiction shall, if
he is in the hands of the sending State, remain with that State until he is
charged by the receiving State.
6.
a. The authorities of the receiving and sending States shall assist
each other in the carrying out of all necessary investigations into offen
ces, and in the collection and production of evidence, including the sei
zure and, in proper cases, the handing over of objects connected with an
offence. The handing over of such objects may, however, be made subject
to their return within the time specified by the authority delivering them.
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b. The authorities of the Contracting parties shall notify one anot
her of the disposition of all cases in which there are concurrent rights to
exercise jurisdiction.
7.
a. A death sentence shall not be carried out in the receiv ing State
by the authorities of the sending State if the legislation of the receiving
state does not provide for such punishment in a similar case.
b. The authorities of the receiving State shall give sympathetic
consideration to a request from the authorities of the sending State for
assistance in carrying out a sentence of imprisonment pronounced by
the authorities of the sending State under the provision of this Article
within the territory of the receiv ing State.
8. Where an accused has been tried in accordance with the provisions
of this Article by the authorities of one Contracting Party and has been ac
quitted, or has been convicted and is serving, or has served, his sentence or
has been pardoned, he may not be tried again for the same offence within
the same territory by the authorities of another Contracting Party. However,
nothing in this paragraph shall prevent the military authorities of the sen
ding State from trying a member of its force for any violation of rules of
discipline arising from an act or omission which constituted an offence for
which he was tried by the authorities of another Contracting Party.
9. Whenever a member of a force or civilian component of a de
pendent is prosecuted under the jurisdiction of a receiving State he
shall be entitled:
a. to a prompt and speedy trial;
b. to be informed, in advance of trial, of the specific charge or
charges made against him;
c. to be confronted with the witnesses against him;
d. to have compulsory process for obtaining witnesses in his favo
ur, if they are within the jurisdiction of the receiv ing State;
e. to have legal representation of his own choic e for his defence or
to have free or assisted legal representation under the conditions preva
iling for the time being in the receiving State;
f. if he considers it necessary, to have the services of a competent
interpreter; and
g. to communicate with a representative of the Government of the
sending State and when the rules of the court permit, to have such a re
presentative present at his trial.
10.
a. Regularly constituted military units or formations of a force
shall have the right to police any camps, establishment or other premi
ses which they occupy as the result of an agreem
 ent with the receiv ing
State. The military police of the force may take all appropriate measu
res to ensure the maintenance of order and security on such premises.
b. Outside these premises, such military police shall be employed
only subject to arrangements with the authorities of the receiving State and
in liaison with those authorities, and in so far as such employment is ne
cessary to maintain discipline and order among the members of the force.
11. Each Contracting Party shall seek such legislation as it deems
necessary to ensure the adequate security and protection within its terri
tory of installations, equipment, property, records and official informa
tion of other Contracting Parties, and the punishment of persons who
may contravene laws enacted for that purpose.
Article VIII
1. Each Contracting Party waives all its claims against any other
Contracting Party for damage to any property owned by it and used by
its land; sea or air armed services, if such damage:
i. was caused by a member or an employee of the armed services
of the other Contracting Party in the execution of his duties in connec
tion with the operation of the North Atlantic Treaty; or
ii. arose from the use of any vehicle, vessel or aircraft owned by
the other Contracting Party and used by its armed services, provided
either that the vehicle, vessel or aircraft causing the damage was being
used in connection with the operation of the North Atlantic Treaty, or
that the damage was caused to property being so used.
Claims for maritime salvage by one Contracting Party against any
other Contracting Party shall be waived, provided that the vessel or cargo
salvaged was owned by a contracting Party and being used by its armed
services in connection with the operation of the North Atlantic Treaty.
2.
a. In the case of damage caused or arising as stated in paragraph
1 to other property owned by a Contracting Party and located in its

8. јул 2015.

territory, the issue of the liability of any other Contracting Party shall be
determined and the amount of damage shall be assessed, unless the Con
tracting Parties concerned agree otherwise, by a sole arbitrator selected in
accordance with sub-paragraph b. of this paragraph. The arbitrator shall
also decide any counter-claims arising out of the same incident.
b. The arbitrator referred to in sub-paragraph a. above shall be selected
by agreement between the Contracting Parties concerned from amongst the
nationals of the receiving State who hold or have held high judicial office. If
the Contracting Parties concerned are unable, within two months, to agree
upon the arbitrator, either may request the Chairman of the North Atlantic
Council Deputies to select a person with the aforesaid qualifications.
c. Any decision taken by the arbitrator shall be binding and con
clusive upon the Contracting Parties.
d. The amount of any compensation awarded by the arbitrator
shall be distributed in accordance with the provisions of paragraph 5 e.
(i), (ii) and (iii) of this Article.
e. The compensation of the arbitrator shall be fixed by agreement
between the Contracting Parties concerned and shall, together with the
necessary expenses incidental to performance of his duties, be defrayed
in equal proportions by them.
f. Nevertheless, each Contracting Party waives its claim in any
such case where the damage is less than:
Belgium:

B. fr. 70,000.

Luxembourg:

L. fr. 70,000.

Canada:

$ 1,460.

Netherlands:

Fl. 5,320

Denmark:

Kr. 9,670.

Norway:

Kr. 10,000.

France:

F. fr. 490,000.

Portugal:

Es. 40,250.

Iceland:

Kr. 22,800.

United Kingdom:

500.

Italy:

Li. 850,000.

United States:

$ 1,400.

Any other Contracting Party whose property has been damaged
in the same incident shall also waive its claim up to the above amount.
In the case of considerable variation in the rates of exchange between
these currencies the Contracting Parties shall agree on the appropriate
adjustments of these amounts.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article the expressi
on “owned by a Contacting Party” in the case of a vessel includes a vessel
on bare boat charter to that Contracting Party or requisitioned by it on bare
boat terms or seized by it in prize (except to the extent that the risk of loss
or liability is borne by some person other than such Contracting Party).
4. Each Contracting Party waives all its claims against any other
Contracting Party for injury or death suffered by any member of its ar
med services while such member was engaged in the performance of his
official duties.
5. Claims (other than contractual claims and those to which para
graphs 6 or 7 of this Article apply) arising out of acts or omissions of
members of a force or civilian component done in the performance of
official duty, or out of any other act, omission or occurrence for which a
force or civilian component is legally responsible, and causing damage
in the territory of the receiving State to third parties, other than any of
the Contracting Parties, shall be dealt with by the receiving State in ac
cordance with the following provisions:
а. Claims shall be filed, considered and settled or adjudicated in
accordance with the laws and regulations of the receiving State with re
spect to claims arising from the activities of its own armed forces.
b. The receiving State may settle any such claims, and payment of
the amount agreed upon or determinated by adjudication shall be made
by the receiving State in its currency.
c. Such payment, whether made pursuant to a settlement or to
adjudication of the case by a competent tribunal of the receiving State,
or the final adjudication by such a tribunal denying payment, shall be
binding and conclusive upon the Contracting Parties.
d. Every claim paid by the receiving State shall be communicated
to the sending States concerned together with full particulars and a pro
posed distribution in conformity with sub-paragraphs e. (i), (ii) and (iii)
below. In default of a reply within two months, the proposed distribu
tion shall be regarded as accepted.
e. The cost incurred in satisfying claims pursuant to the preceding
sub-paragraphs and para. 2 of this Article shall be distributed between
the Contracting Parties, as follows:
i. Where one sending State alone is responsible, the amount awarded
or adjudged shall be distributed in the proportion of 25 per cent. chargeable
to the receiving State and 75 per cent. chargeable to the sending State.
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ii. Where more than one State is responsible for the damage, the
amount awarded or adjudged shall be distributed equally among them:
however, if the receiv ing State is not one of the States responsible, its
contribution shall be half that of each of the sending States.
iii. Where the damage was caused by the armed services of the
Contracting Parties and it is not possible to attribute it specifically to
one or more of those armed services, the amount awarded or adjudged
shall be distributed equally among the Contracting Parties concerned:
however, if the receiving State is not one of the States by whose armed
services the damage was caused, its contribution shall be half that of
each of the sending States concerned.
iv. Every half-year, a statement of the sums paid by the receiving
State in the course of the half-yearly period in respect of every case re
garding which the proposed distribution on a percentage basis has been
accepted, shall be sent to the sending States concerned, together with a
request for reimbursement. Such reimbursement shall be made within
the shortest possible time, in the currency of the receiv ing State.
f. In cases where the application of the provisions of sub-para
graphs b. and e. of this paragraph would cause a Contracting Party se
rious hardship, it may request the North Atlantic Council to arrange a
settlement of a different nature.
g. A member of a force or civilian component shall not be subject
to any proceed ings for the enforcement of any judgment given against
him in the receiving State in a matter arising from the performance of
his official duties.
h. Except in so far as sub-paragraph e. of this paragraph applies
to claims covered by paragraph 2 of this Article, the provisions of this
paragraph shall not apply to any claim arising out of or in connexion
with the navigation or operation of a ship or the loading, carriage, or
discharge of a cargo, other than claims for death or personal injury to
which paragraph 4 of this Article does not apply.
6. Claims against members of a force or civilian component arising
out of tortious acts or omissions in the receiving State not done in the
performance of official duty shall be dealt with in the following manner:
a. The authorities of the receiv ing State shall consider the claim
and assess compensation to the claim
 ant in a fair and just manner, ta
king into account all the circumstances of the case, including the con
duct of the injured person, and shall prepare a report on the matter.
b. The report shall be delivered to the authorities of the sending
State, who shall then decide without delay whether they will offer an ex
gratia payment, and if so, of what amount.
c. If an offer of ex gratia payment is made, and accepted by the
claimant in full satisfaction of his claim, the authorities of the sending
State shall make the payment themselves and inform the authorities of
the receiv ing State of their decision and of the sum paid.
d. Nothing in this paragraph shall affect the jurisdiction of the
courts of the receiv ing State to entertain an action against a member
of a force or of a civilian component unless and until there has been
payment in full satisfaction of the claim.
7. Claims arising out of the unauthorized use of any vehicle of the
armed services of a sending State shall be dealt with in accordance with
paragraph 6 of this Article, except in so far as the force or civilian com
ponent is legally responsible.
8. If a dispute arises as to whether a tortious act or omission of a
member of a force or civilian component was done in the performan
ce of official duty or as to whether the use of any vehicle of the armed
services of a sending State was unauthorized, the ques tion shall be sub
mitted to an arbitrator appointed in accordance with paragraph 2 b. of
this Article, whose decision on this point shall be final and conclusive.
9. The sending State shall not claim immunity from the jurisdic
tion of the courts of the receiving State for members of a force or ci
vilian component in respect of the civil jurisdiction of the courts of the
receiving State except to the extent provided in paragraph 5 g. of this
Article.
10. The authorities of the sending State and of the receiving State
shall co-operate in the procurement of evidence for a fair hearing and dis
posal of claims in regard to which the Contracting Parties are concerned.
Article IX
1. Members of a force or of a civilian component and their depen
dents may purchase locally goods necessary for their own consump
tion, and such services as they need, under the same conditions as the
nationals of the receiving State.
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2. Goods which are required from local sources for the subsi
stence of a force or civilian component shall normally be purchased
through the authorities which purchase such goods for the armed servi
ces of the receiving State. In order to avoid such purchases having any
adverse effect on the economy of the receiving State, the competent
authorities of that State shall indicate, when necessary, any articles the
purchase of which should be restricted or forbidden.
3. Subject to agreements already in force or which may hereafter be
made between the authorised representatives of the sending and receiving
States, the authorities of the receiving State shall assume sole responsi
bility for making suitable arrangements to make available to a force or a
civilian component the buildings and grounds which it requires, as well
as facilities and services connected therewith. These agreements and ar
rangements shall be, as far as possible, in accordance with the regulations
governing the accommodation and billeting of similar personnel of the re
ceiving State. In the absence of a specific contract to the contrary, the laws
of the receiving State shall determine the rights and obligations arising out
of the occupation or use of the buildings, grounds, facilities or services.
4. Local civilian labour requirements of a force or civilian compo
nent shall be satisfied in the same way as the comparable requirements
of the receiving State and with the assistance of the authorities of the
receiving State through the employment exchanges. The conditions of
employment and work, in particular wages, supplementary payments
and conditions for the protection of workers, shall be those laid down
by the legislation of the receiving State. Such civilian workers em
ployed by a force or civilian component shall not be regarded for any
purpose as being members of that force or civilian component.
5. When a force or a civilian component has at the place where it is
stationed inadequate medical or dental facilities, its members and their de
pendents may receive medical and dental care, including hospitalization,
under the same conditions as comparable personnel of the receiving State.
6. The receiving State shall give the most favourable considera
tion to requests for the grant to members of a force or of a civilian
component of travelling facilities and concessions with regard to fares.
These facilities and concessions will be the subject of special arrange
ments to be made between the Governments concerned.
7. Subject to any general or particular financial arrangements betwe
en the Contracting Parties, payment in local currency for goods, accommo
dation and services furnished under paragraphs, 2, 3, 4 and, if necessary, 5
and 6, of this Article shall be made promptly by the authorities of the force.
8. Neither a force, nor a civilian component, nor the members
thereof, nor their dependents, shall by reason of this Article enjoy any
exemption from taxes or duties relating to purchases and services char
geable under the fiscal regulations of the receiving State.
Article X
1. Where the legal incidence of any form of taxation in the receiving
State depends upon residence or domicile, periods during which a mem
ber of a force or civilian component is in the territory of that State by rea
son solely of his being a member of such force or civilian component shall
not be considered as periods of residence therein, or as creating a change
of residence or domicile, for the purposes of such taxation. Members of a
force or civilian component shall be exempt from taxation in the receiving
State on the salary and emoluments paid to them as such members by the
sending State or on any tangible movable property the presence of which
in the receiving State is due solely to their temporary presence there.
2. Nothing in this Article shall prevent taxation of a member of a
force or civilian component with respect to any profitable enterprise,
other than his employment as such member, in which he may engage in
the receiv ing State, and, except as regards his salary and emoluments
and the tangible movable property referred to in paragraph I, nothing in
this Article shall prevent taxation to which, even if regarded as having
his residence or domicile outside the territory of the receiving State,
such a member is liable under the law of that State.
3. Nothing in this Article shall apply to ‘duty’ as defined in para
graph 12 of Article XI.
4. For the purposes of this Article the term ‘member of a force’
shall not include any person who is a national of the receiving State.
Article XI
1. Save as provided expressly to the contrary in this Agreement,
members of a force and of a civilian component as well as their de
pendents shall be subject to the laws and regulations administered by
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the customs authorities of the receiving State. In particular the customs
authorities of the receiving State shall have the right, under the general
conditions laid down by the laws and regulations of the receiv ing State,
to search members of a force or civilian component and their depen
dents and to examine their luggage and vehicles, and to seiz e articles
pursuant to such laws and regulations.
2.
a. The temporary importation and the re-exportation of service
vehicles of a force or civilian component under their own power shall
be authorized free of duty on presentation of a triptyque in the form
shown in the Appendix to this Agreement.
b. The temporary importation of such vehicles not under their
own power shall be governed by paragraph 4 of this Article and the reexportation thereof by paragraph 8.
c. Service vehicles of a force or civilian component shall be exempt
from any tax payable in respect of the use of vehicles on the roads.
3. Official documents under official seal shall not be subject to
customs inspection. Couriers, whatever their status, carrying these do
cuments must be in possession of an individual movement order, issued
in accordance with paragraph 2 b. of Article III. This movement order
shall show the number of despatches carried and certify that they con
tain only official documents.
4. A force may import free of duty the equipment for the force and
reasonable quantities of provisions, supplies and other goods for the
exclusive use of the force and, in cases where such use is permitted by
the receiving State, its civilian component and dependents. This dutyfree importation shall be subject to the deposit, at the customs office
for the place of entry, together with such customs documents as shall
be agreed, of a certificate in a form agreed between the receiving Sta
te and the sending State signed by a person authorized by the sending
State for that purpose. The designation of the person authorised to sign
the certificates as well as specimens of the signatures and stamps to be
used, shall be sent to the customs administration of the receiv ing State.
5. A member of a force or civilian component may, at the time of
his first arrival to take up service in the receiv ing State or at the time
of the first arrival of any dependent to join him, import his personal ef
fects and furniture free of duty for the term of such service.
6. Members of a force or civilian component may import tem
porarily free of duty their private motor vehicles for the personal use
of themselves and their dependents. There is no obligation under this
Article to grant exemption from taxes payable in respect of the use of
roads by private vehicles.
7. Imports made by the authorities of a force other than for the ex
clusive use of that force and its civilian component, and imports, other
than those dealt with in paragraphs 5 and 6 of this Article, effected by
members of a force or civilian component are not, by reas on of this Ar
ticle, entitled to any exemption from duty or other conditions.
8. Goods which have been imported duty-free under paragraphs 2
b., 4, 5 or 6 above:
a. may be re-exported freely, provided that, in the case of goods
imported under paragraph 4, a certificate, issued in accordance with
that paragraph, is presented to the customs office: the customs authori
ties, however, may verify that goods re-exported are as described in the
certificate, if any, and have in fact been imported under the conditions
of paragraphs 2 b., 4, 5 or 6 as the case may be;
b. shall not normally be disposed of in the receiv ing State by way
of either sale or gift: however, in particular cases such disposal may be
authorized on conditions imposed by the authorities concerned of the
receiving State (for instance, on payment of duty and tax and complian
ce with the requirements of the controls of trade and exchange).
9. Goods purchased in the receiving State shall be exported there
from only in accordance with the regulations in force in the receiving State.
10. Special arrangements for crossing frontiers shall be granted by the
customs authorities to regularly constituted units or formations, provided
that the customs authorities concerned have been duly notified in advance.
11. Special arrangements shall be made by the receiving State so that
fuel, oil and lubricants for use in service vehicles, aircraft and vessels of a
force or civilian component, may be delivered free of all duties and taxes.
12. In paragraphs 1-10 of this Article:
– ‘duty’ means customs duties and all other duties and taxes
payable on importation or exportation. as the case may be. except dues
and taxes which are no more than charges for services rendered;
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– ‘importation’ includes withdrawal from customs warehouses or
continuous customs custody, provided that the goods concerned have
not been grown, produced or manufactured in the receiv ing State.
13. The provisions of this Article shall apply to the goods con
cerned not only when they are imported into or exported from the re
ceiving State but also when they are in transit through the territory of
a Contracting Party, and for this purpose the expression ‘receiving Sta
te’ in this Article shall be regarded as including any Contracting Party
through whose territory the goods are passing in transit.
Article XII
1. The customs or fiscal authorities of the receiving State may,
as a condition of the grant of any customs or fiscal exemption or con
cession provided for in this Agreement, require such conditions to be
observed as they may deem necessary to prevent abuse.
2. These authorities may refuse any exemption provided for by this
Agreement in respect of the importation into the receiving State of articles
grown, produced or manufactured in that State which have been exported
therefrom without payment of, or upon repayment of, taxes or duties which
would have been chargeable but for such exportation. Goods removed from
a customs warehouse shall be deemed to be imported if they were regarded
as having been exported by reason of being deposited in the warehouse.
Article XIII
1. In order to prevent offences against customs and fiscal laws regu
lations, the authorities of the receiving and of the sending States shall as
sist each other in the conduct of enquiries and the collection of evidence.
2. The authorities of a force shall render all assistance within their po
wer to ensure that articles liable to seizure by, or on behalf of, the customs
or fiscal authorities of the receiving State are handed to those authorities.
3. The authorities of a force shall render all assistance within their
power to ensure the payment of duties, taxes and penalties payable by
members of the force or civilian component or their dependents.
4. Service vehicles and articles belonging to a force or to its civi
lian component, and not to a member of such force or civilian compo
nent, seized by the authorities of the receiv ing State in connection with
an offence against its customs or fiscal laws or regulations shall be han
ded over to the appropriate authorities of the force concerned.
Article XIV
a. A force, a civilian component and the members thereof, as well
as their dependents, shall remain subject to the foreign exchange regu
lations of the sending State and shall also be subject to the regulations
of the receiv ing State.
b. The foreign exchange authorities of the sending and the recei
ving States may issue special regulations applicable to a force or civi
lian component or the members thereof as well as to their dependents.
Article XV
1. Subject to paragraph 2 of this Article, this Agreement shall re
main in force in the event of hostilities to which the North Atlantic Tre
aty applies, except that the provisions for settling claims in paragraphs
2 and 5 of Article VIII shall not apply to war damage, and that the pro
visions of the Agreement, and, in particular of Articles III and VII, shall
immediately be reviewed by the Contracting Parties concerned, who
may agree to such modifications as they may consider desirable regar
ding the application of the Agreement between them.
2. In the event of such hostilities, each of the Contracting Parties
shall have the right, by giving 60 days’ notice to the other Contracting
Parties, to suspend the application of any of the provisions of this Agre
ement so far as it is concerned. If this right is exercised, the Contracting
Parties shall immediately consult with a view to agreeing on suitable
provisions to replace the provisions suspended.
Article XVI
All differences between the Contracting Parties relating to the in
terpretation or application of this Agreement shall be settled by negoti
ation between them without recourse to any outside jurisdiction. Except
where express provision is made to the contrary in this Agreement, dif
ferences which cannot be settled by direct negotiation shall be referred
to the North Atlantic Council.
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Article XVII
Any Contracting Party may at any time request the revision of
any Article of this Agreement. The request shall be addressed to the
North Atlantic Council.
Article XVIII
1. The present Agreement shall be ratified and the instruments of
ratification shall be deposited as soon as possible with the Government
of the United States of America, which shall notify each signatory State
of the date of deposit thereof.
2. Thirty days after four signatory States have deposited their in
struments of ratification the present Agreement shall come into force
between them. It shall come into force for each other signatory State
thirty days after the deposit of its instrument of ratification.
3. After it has come into force, the present Agreement shall, subject to
the approval of the North Atlantic Council and to such conditions as it may
decide, be open to accession on behalf of any State which accedes to the North
Atlantic Treaty. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of
accession with the Government of the United States of America, which shall
notify each signatory and acceding State of the date of deposit thereof. In re
spect of any State on behalf of which an instrument of accession is deposited,
the present Agreement shall come into force thirty days after the date of the
deposit of such instrument.
Article XIX
1. The present Agreement may be denounced by any Contracting
Party after the expiration of a period of four years from the date on
which the Agreement comes into force.
2. The denunciation of the Agreem
 ent by any Contracting Party
shall be effected by a written notification addressed by that Contracting
Party to the Government of the United States of America which shall
notify all the other Contracting Parties of each such notification and the
date of receipt thereof.
3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of
the notification by the Government of the United States of America.
After the expiration of this period of one year, the Agreem
 ent shall ce
ase to be in force as regards the Contracting Party which denounces it,
but shall continue in force for the remaining Contracting Parties.
Article XX
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article,
the present Agreem
 ent shall apply only to the metropolitan territory of
a Contracting Party.
2. Any State may, however, at the time of the deposit of its instru
ment of ratification or accession or at any time thereafter, declare by noti
fication given to the Government of the United States of America that the
present Agreement shall extend (subject, if the State making the declara
tion considers it to be necessary, to the conclusion of a special agreement
between that State and each of the sending States concerned), to all or any
of the territories for whose international relations it is responsible in the
North Atlantic Treaty area. The present Agreement shall then extend to
the territory or territories named therein thirty days after the receipt by the
Government of the United States of America of the notification, or thirty
days after the conclusion of the special agreements if required, or when it
has come into force under Article XVIII, whichever is the later.
3. A State which has made a declaration under paragraph 2 of this
Article extending the present Agreement to any territory for whose interna
tional relations it is responsible may denounce the Agreement separately in
respect of that territory in accordance with the provisions of Article XIX.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiar ies have signed
the present Agreement.
Done in London this nineteenth day of June, 1951, in the English and
French languages, both texts being equally authoritative, in a single original
which shall be deposited in the archives of the Government of the United
States of America. The Government of the United States of America shall
transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.
Споразум
између страна Северноатлантског уговора
о статусу њихових снага
Стране Северноатлантског уговора потписаног у Вашингтону
4. априла 1949. године,
Узимајући у обзир да снаге једне од Страна могу бити спора
зумно упућене на службу на територију друге Стране;
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Имајући на уму да ће одлука о њиховом слању и услови под
којима ће бити послати, уколико ти услови нису утврђени овим
споразумом, бити предмет посебних споразума између заинтере
сованих Страна;
Желећи, ипак, да дефинишу статус тих снага док се оне нала
зе на територији друге Стране;
Споразумеле су се о следећем:
Члан I
1. За потребе овог споразума, подразумева се да израз:
а. „Снаге” значи особље које припада копненом, морнаричком
или ваздухопловном виду једне уговорне стране, док се налази на
територији друге уговорне стране у области на коју се односи Се
верноатлантски уговор у вези са њиховим службеним дужностима,
под условом да се те две уговорне стране могу споразумети да се, за
потребе овога споразума, одређене особе, јединице или формације
неће сматрати саставним делом „снага” или придодатим „снагама”;
б. „Цивилна компонента” значи цивилно особље придружено
снагама уговорне стране које је запослено у видовима те уговорне
стране, а које не чине особе без држављанства, нити држављани
земље која није Страна Северноатлантског уговора, нити држа
вљани или резиденти државе у којој су снаге смештене;
ц. „Издржавано лице” значи супружника припадника снага
или цивилне компоненте или дете тог припадника које он издржава;
д. „Држава пошиљалац” значи уговорну страну којој снаге
припадају;
е. „Држава прималац” значи уговорну страну на чијој се те
риторији налазе снаге или цивилна компонента, било да су ту сме
штене или да су у транзиту;
ф. „Надлежни војни органи Државе пошиљаоца” значи над
лежне органе Државе пошиљаоца који су њеним законима овла
шћени да спроводе војни закон те државе у односу на своје снаге
или цивилне компоненте;
г. „Северноатлантски савет” значи Савет установљен чла
ном 9. Северноатлантског уговора или свако његово помоћно тело
овлашћено да поступа у име Већа.
2. Овај споразум ће се примењивати на надлежне органе поли
тичких под-одељења уговорних страна, у оквиру својих територија
на које се овај споразум односи или на које се његова примена про
ширује у складу с чланом XX, као што се примењује на централне
надлежне органе тих уговорних страна, под условом да се имовина
у власништву политичких под-јединица неће сматрати имовином у
власништву уговорне стране у складу са значењем члана VIII.
Члан II
Дужност снага и њихове цивилне компоненте, њихових при
падника као и издржаваних лица јесте да поштују законе Државе
примаоца и да се у Држави примаоцу уздржавају од свих активно
сти које нису у духу овог споразума а посебно од сваке политич
ке активности. Такође је дужност Државе пошиљаоца да предузме
све неопходне мере у том циљу.
Члан III
1. Под условима наведеним у ставу 2. овога члана и у складу
са поштовањем формалности које је успоставила Држава прима
лац у вези са уласком и изласком снага или њихових припадника,
ти припадници ће бити ослобођени примене пасошких и визних
процедура и имиграцијске контроле при уласку или напуштању те
риторије Државе примаоца. Они ће такође бити ослобођени при
мене прописа Државе примаоца о евиденцији и контроли стра
наца, али неће моћи да остваре право на стално боравиште или
пребивалиште на територији Државе примаоца.
2. Од припадника снага ће се захтевати само следећа доку
мента. Она се морају по захтеву показати:
а. Легитимација издата од стране Државе пошиљаоца с име
ном и презименом, датумом рођења, чином и бројем (ако постоји),
називом службе и сликом;
б. Појединачно или групно наређење за кретање на језику Држа
ве пошиљаоца и на енглеском и француском, које је издала одговарају
ћа служба Државе пошиљаоца или Организације Северноатлантског
уговора и која потврђује статус појединца или групе као припадника
снага и одобрено кретање. Држава прималац може затражити да наре
ђење за кретање потпишу и њени одговарајући представници.
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3. Статус припадника цивилне компоненте и издржаваних ли
ца биће јасно назначен у њиховим пасошима.
4. Ако припадник снага или цивилне компоненте прекине рад
ни однос у Држави пошиљаоцу и не буде враћен у домовину, над
лежни органи Државе пошиљаоца одмах ће обавестити надлежне
органе Државе примаоца и дати им потребне појединости ако је по
требно. На сличан начин ће надлежни органи Државе пошиљаоца
обавестити надлежне органе Државе примаоца о сваком припадни
ку који је недопуштено одсутан више од двадесет и једног дана.
5. Ако је Држава прималац затражила удаљавање припадника
снага или цивилне компоненте са своје територије или је издала на
ређење за протеривање бившег припадника снага или цивилне ком
поненте или издржаваног лица припадника или бившег припадника,
надлежни органи Државе пошиљаоца биће одговорни за прихват те
особе на својој територији или за удаљавање те особе из Државе при
маоца. Овај став ће се примењивати само на особе које нису државља
ни Државе примаоца, а ушле су у Државу примаоца као припадници
снага или цивилне компоненте или како би то постале, и на издржава
на лица тих лица.
Члан IV
Држава прималац ће или:
а. прихватити као важећу, без возачке провере или накнаде,
привремену возачку дозволу, возачку дозволу или привремену вој
ну возачку дозволу коју је припаднику снага или цивилне компо
ненте издала Држава пошиљалац или њена под-јединица; или
б. издати своју привремену возачку дозволу или возачку до
зволу сваком припаднику снага или цивилне компоненте који има
привремену возачку дозволу, возачку дозволу или привремену вој
ну возачку дозволу коју је издала Држава пошиљалац или њена
под-јединица, с тим што полагање возачког испита није потребно.
Члан V
1. Припадници снага ће обично носити униформу. У складу
са договором између надлежних органа државе пошиљаоца и при
маоца да се поступа другачије, припадници снага ће носити ци
вилну одећу под условима који важе за припаднике снага Државе
примаоца. Припадници редовних јединица или формација снага ће
носити униформу при преласку границе.
2. Службена возила снага или цивилне компоненте имаће уз
регистарске таблице и јасно означено државно обележје.
Члан VI
Припадници снага могу поседовати и носити оружје под усло
вом да су за то овлашћени на основу својих наређења. Надлежни
органи Државе пошиљаоца ће имати разумевања за захтеве Државе
примаоца по том питању.
Члан VII
1. У складу са одредбама овог члана:
а. Војни надлежни органи Државе пошиљаоца имаће право да
у Држави примаоцу примењују сву кривичну и дисциплинску над
лежност која им је дата у складу са законом Државе пошиљаоца,
над свим особама које подлежу војном законодавству те државе;
б. Надлежни органи Државе примаоца имаће јурисдикцију
над припадницима снага или цивилне компоненте и њиховим из
државаним лицима у случају преступа почињених на територији
Државе примаоца који су кажњиви по закону те државе.
2.
а. Војни надлежни органи Државе пошиљаоца имаће право
на искључиву јурисдикцију над особама које подлежу војном за
кону те државе по питању преступа, укључујући преступе који се
односе на повреду безбедности, кажњивих законом Државе поши
љаоца, али не и законом Државе примаоца;
б. Надлежни органи Државе примаоца имаће право на ис
кључиву јурисдикцију над припадницима снага или цивилне ком
поненте и издржаваним лицима по питању преступа, укључујући
преступе који се односе на безбедност те државе, који су кажњиви
њеним законом, али не и законом Државе пошиљаоца;
ц. За потребе овог става и става 3. овог члана, повреда безбед
ности државе укључиваће:
i. велеиздају;
ii. саботажу, шпијунажу или кршење закона који се односе на
службене тајне те државе или тајне које се односе на националну
одбрану те државе.
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3. У случају истовремене јурисдикцију примењиваће се сле
дећа правила:
а. Војни надлежни органи Државе пошиљаоца имају примар
но право на примену јурисдикције над припадником снага или ци
вилне компоненте по питању:
i. преступа искључиво против имовине или безбедности те
државе, односно преступа искључиво против особа или имовине
другог припадника снага или цивилне компоненте те државе или
издржаваног лица;
ii. преступа проистеклих из било каквог поступка или пропу
ста при обављању службених дужности.
б. У случају неког другог преступа, надлежни органи Државе
примаоца имаће примарно право на примену јурисдикције.
ц. Ако држава која има примарно право на примену јурисдик
ције одлучи да не примени јурисдикцију, о томе ће што је пре мо
гуће обавестити надлежне органе друге државе. Надлежни органи
државе која има примарно право имаће разумевања за захтев над
лежних органа друге државе за одрицање од свог права у случаје
вима када та друга држава сматра такво одрицање веома важним.
4. Претходне одредбе овог члана не подразумевају никакво
право војних надлежних органа Државе пошиљаоца да примењују
јурисдикцију над држављанима односно особама које имају пре
бивалиште у Држави примаоцу, осим ако су они припадници снага
Државе пошиљаоца.
5.
а. Надлежни органи Државе пошиљаоца и Државе примаоца
ће помагати једна другој при хапшењу припадника снага, цивилне
компоненте или њихових издржаваних лица на територији Државе
примаоца, као и приликом њихове предаје надлежним органима који
ће применити јурисдикцију у складу с горе наведеним одредбама.
б. Надлежни органи Државе примаоца одмах ће обавестити
војне надлежне органе Државе пошиљаоца о хапшењу сваког при
падника снага, цивилне компоненте, или издржаваног лица.
ц. Притвор оптуженог припадника снага или цивилне компо
ненте над којим Држава прималац има јурисдикцију остаће, уколи
ко се налази у рукама власти Државе пошиљаоца, и даље на снази
у тој држави док га Држава прималац не оптужи.
6.
а. Надлежни органи Државе примаоца и Државе пошиљаоца ће
једна другој помагати у спровођењу свих неопходних истрага у вези
с преступом, као и у прикупљању и проналажењу доказа, укључују
ћи заплену, а у одговарајућим случајевима и предају предмета у вези
с преступом. Предаја таквих предмета, ипак, може, зависити од њи
ховог враћања у року који одреде надлежни органи који их предају.
б. Надлежни органи уговорних страна обавестиће једна другу о
свим случајевима у којима постоје истовремена права на јурисдикцију.
7.
а. Надлежни органи Државе пошиљаоца неће извршавати
смртну казну у Држави примаоцу ако законодавство Државе при
маоца не предвиђа такву казну за сличне случајеве.
б. Надлежни органи Државе примаоца имаће разумевања за
молбе надлежних органа Државе пошиљаоца за помоћ у извршавању
затворске казне коју су изрекли надлежни органи Државе пошиљаоца,
у складу с одредбама овога члана, на територији Државе примаоца.
8. Ако су оптуженом судили надлежни органи једне уговорне
стране, у складу с одредбама овога члана, и он је ослобођен, односно
осуђен па је на одслужењу казне или је одслужио казну, или је поми
лован, надлежни органи друге уговорне стране му не могу, на истој
територији, поново судити за исти преступ. Међутим, одредбе овог
става не спречавају војне надлежне органе Државе пошиљаоца да суде
припаднику својих снага за свако кршење дисциплинских правила које
проистекне из поступака или пропуста који представљају преступ због
којег су му већ судили надлежни органи друге уговорне странке.
9. Када год се припадник снага, цивилне компоненте или из
државано лице кривично гони под јурисдикцијом Државе поши
љаоца, имаће право:
а. на неодл ожно и брзо суђење;
б. да буде обавештен, пре суђења, о тачној оптужби односно
оптужбама које му се стављају на терет;
ц. да се суочи са сведоцима који сведоче против њега;
д. на обавезан поступак за позивање сведока у његову корист,
ако су они под јурисдикцијом Државе примаоца;
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е. на правне заступнике по сопственом избору за његову од
брану, односно на бесплатно правно заступање у складу са услови
ма који су у то време на снази у Држави примаоцу;
ф. на услуге стручног преводиоца, ако то сматра потребним, и
г. на комуникацију с представником Владе Државе пошиља
оца и, када правила суда то допуштају, да такав представник буде
присутан на његовом суђењу.
10.
а. Као резултат споразума сa Државом примаоцем, редовне
војне јединице и формације снага имаће право да одржавају ред у
свим војним базама, објектима или другим просторијама у којима
су смештене. Војна полиција тих снага може предузимати одгова
рајуће мере како би осигурала одржавање реда и безбедности у та
квим објектима.
б. Изван тих објеката, војна полиција ће деловати само у до
говору с надлежним органима Државе примаоца или заједно са
њима, и ако је такво деловање неопходно за одржавање дисципли
не и реда међу припадницима снага.
11. Свака уговорна страна ће, ако то сматра потребним за оси
гуравање одговарајуће безбедности и заштите објеката, опреме,
имовине, архиве и службених докумената друге уговорне стране
на својој територији, прибећи таквом закону и казни за особе које
прекрше законе донете у ту сврху.
Члан VIII
1. Свака уговорна страна се одриче свих одштетних захтева
од било које друге уговорне стране за штету на имовини у њеном
власништву и коју користи њен копнени, морнарички и ваздухо
пловни вид, ако је:
i. штету проузроковао припадник или лице запослено у ору
жаним снагама друге уговорне стране током вршења својих ду
жности везаних за операције Северноатлантског уговора; или
ii. штета проистекла из употребе било ког возила, пловила
или ваздухоплова у власништву друге уговорне стране и које су ко
ристиле њене оружане снаге, под условом да је или возило, плови
ло или ваздухоплов који је проузроковао штету било употребљено
у вези са операцијом Северноатлантског уговора, или да је штета
проузрокована на имовини због употребе у ту сврху.
Свака уговорна страна се одриче одштетних захтева од било
које друге уговорне стране за спашавање на мору, под условом да
је спашено пловило или терет у власништву уговорне стране и у
употреби у њеним оружаним снагама у вези с операцијама Север
ноатлантског уговора.
2.
a. У случају да је штета проузрокована или настала као што
је описано у ставу 1. на другој имовини у власништву уговорне
стране а која се налази на њеној територији, арбитар, изабран у
складу с одредбама подстава б. овога става, утврдиће одговорност
било које друге уговорне стране и проценити висину износа штете,
осим ако се заинтересоване уговорне стране не договоре другачи
је. Арбитар ће такође одлучити и о могућим против захтевима про
истеклим из истог инцидента;
б. Арбитар наведен у подставу а. биће изабран на основу спо
разума заинтересованих уговорних страна из редова држављана
Државе примаоца који заузимају или су били на високој судској
дужности. Уколико заинтересоване уговорне стране не могу у року
од два месеца постићи договор о избору арбитра, обе стране могу
упутити захтев председавајућем представнику у Северноатлант
ском савету да одабере особу са горе наведеним квалификацијама;
ц. Свака одлука коју арбитар донесе је обавезујућа и коначна
за уговорне стране;
д. Износ накнаде трошкова који одреди арбитар расподелиће
се у складу с одредбама из става 5. е. (i), (ii) и (iii) овога члана;
е. Висина накнаде за рад арбитра одредиће се договором из
међу заинтересованих уговорних страна, и оне ће их, заједно са
неопходним трошковима насталим у вези са извршавањем обавеза
арбитра, исплатити у једнаким деловима;
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ф. Међутим, свака уговорна страна се одриче својих одштет
них захтева у сваком случају када је износ штете нижи од:
Белгија: 70.000 белгијских франака

Луксембург: 70.000 луксембуршких франака

Канада: 1.460 канадских долара

Холандија: 5.320 флорина

Данска: 9.670 данских круна

Норвешка: 10.000 норвешких круна

Француска: 490.000 франака

Португал: 40.250 ескуда

Исланд: 22.800 исландских круна

Велика Британија: 500 фунти

Италија: 850.000 лира

Сједињене Државе:1.400 америчких долара

Свака друга уговорна страна чија је имовина оштећена у ис
том инциденту ће се такође одрећи својих одштетних захтева до
висине горе наведених износа. У случају значајних варијација де
визног курса наведених валута, уговорне стране ће се споразумети
о одговарајућем прилагођавању тих износа.
3. За потребе ст. 1. и 2. овога члана израз „у власништву уго
ворне стране” у случају пловила обухвата пловила изнајмљена тој
уговорној страни по принципу „голи брод” или пловила која је уго
ворна страна реквирирала под условима за изнајмљивање пловила
по принципу „голи брод” или које она заплени (осим ако ризик гу
битка или одговорност не сноси лице које није уговорна страна).
4. Свака уговорна страна се одриче свих одштетних захтева
од друге уговорне стране услед повреде или смрти припадника ње
них оружаних снага до које је дошло док је тај припадник вршио
своје службене дужности.
5. Потраживања (осим уговорних потраживања и оних на које
се примењују ст. 6. и 7. овог члана) која проистекну из поступака
или пропуста припадника снага или цивилне компоненте почиње
них током вршења службених дужности или из неког другог по
ступка, пропуста или догађаја за које су снаге или цивилна компо
нента правно одговорни и који су, на територији Државе примаоца,
проузроковали штету трећој страни која није уговорна страна, ре
шаваће Држава прималац у складу са следећим одредбама:
а. Потраживања ће се евидентирати, размотрити и решити
или ће се о њима пресудити у складу са законима и прописима Др
жаве примаоца, на исти начин као и потраживања која проистичу
из активности њених оружаних снага.
б. Држава прималац може решити свако такво потраживање и из
вршити плаћање износа који је договорен или досуђен у својој валути.
ц. Таква исплата, било да је у складу са нагодбом или пресу
дом надлежног суда Државе примаоца, или коначном одлуком та
квог надлежног суда којом се одбија захтев за исплату, биће обаве
зујућа и коначна за уговорне стране.
д. Држава прималац ће о сваком исплаћеном потраживању оба
вестити заинтересоване Државе пошиљаоце заједно са свим поједи
ностима и предложеном расподелом у складу с доле датим подста
вом е.(i), (ii) и (iii). У случају да Држава пошиљалац не одговори у
року од два месеца, предлог расподеле ће се сматрати прихваћеним.
е. Уговорене стране ће поделити трошкове настале услед из
мирења потраживања у складу са претходним подставовима и ста
вом 2. овога члана, на следећи начин:
i. Када је утврђена одговорност само једне Државе пошиља
оца, додељени односно досуђени износ ће се поделити у сразмери
25% који се потражују од Државе примаоца и 75% који се потра
жују од Државе пошиљаоца.
ii. Када је за штету утврђена одговорност више држава, додеље
ни односно досуђени износ ће се поделити на једнаке делове: међу
тим, ако Држава прималац није једна од одговорних држава, њен удео
ће бити половина износа који даје појединачна Држава пошиљалац.
iii. Када штету почине оружане снаге уговорних страна а није
могуће утврдити искључиву одговорност једне или више оружа
них снага, додељени односно досуђени износ ће се поделити на
једнаке делове између уговорних страна које су учествовале у ин
циденту; међутим, ако Држава прималац није једна од држава чије
су оружане снаге проузроковале штету, њен удео ће бити половина
износа који даје појединачна Држава пошиљалац.
iv. Сваких пола године Држава прималац ће послати свим
Државама пошиљаоцима, укљученим у поступак накнаде ште
те, извештај о износима које је Држава прималац уплатила у току
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шестомесечног периода за сваку накнаду штете за коју је прихва
ћен предлог расподеле на бази процената као и захтев за накнаду
трошкова. Таква накнада трошкова ће се извршити у најкраћем мо
гућем року у валути Државе примаоца.
ф. У случају где би примена одредби из подстава б. и е. овога
става проузроковала озбиљне потешкоће уговорној страни, она може
затражити од Северноатлантског савета да утврди другачије решење.
г. Против припадника снага или цивилне компоненте неће се во
дити никакав поступак за спровођење пресуде у Држави примаоцу до
нете у предметима везаним за вршење његових службених дужности.
х. Осим у мери у којој се подстав е. овог става примењује на
потраживања наведена у ставу 2. овог члана, одредбе овог става се
неће примењивати на потраживања која проистичу или су у вези са
навигацијом или управљањем бродом или укрцавањем, превозом
или искрцавањем терета осим на она потраживања у случају смрти
или телесних повреда на које се став 4. овог члана не примењује.
6. Потраживања од припадника снага или цивилне компонен
те проистекла из деликтних радњи или пропуста почињених у Др
жави примаоцу, а који нису у вези са вршењем службених дужно
сти, решаваће се на следећи начин:
а. Надлежни органи Државе примаоца ће размотрити захтев и
проценити висину накнаде потражиоцу на праведан и непристра
стан начин, узимајући у обзир све околности предмета, укључују
ћи и понашање оштећеног, и припремиће извештај о предмету.
б. Извештај ће се доставити надлежним органима Државе по
шиљаоца, која ће без одлагања одлучити да ли ће понудити испла
ту ex gratia и ако хоће, у ком износу.
ц. Ако исплата ex gratia буде понуђена а потражилац је при
хвати у износу који у потпуности задовољава његово потражива
ње, надлежни органи Државе пошиљаоца ће извршити исплату и
обавестити надлежне органе Државе примаоца о својој одлуци и
висини исплаћеног износа.
д. Ни једна одредба овога става неће утицати на надлежност
судова Државе примаоца да размотри мере против припадника
снага или цивилне компоненте осим ако и док се не изврши испла
та која у потпуности задовољава потраживање.
7. Потраживања која проистичу из неовлашћене употребе
сваког возила оружаних снага Државе пошиљаоца, решаваће се у
складу са ставом 6. овога члана, осим у случају да постоји правна
одговорност снага или цивилне компоненте.
8. У случају неспоразума око питања да ли је деликтна рад
ња или пропуст припадника снага или цивилне компоненте учињен
приликом обављања службених дужности, или је употреба неког во
зила оружаних снага Државе пошиљаоца била неовлашћена, пита
ње ће бити достављено посебном арбитру именованом у складу са
ставом 2. б. овога члана, чија ће одлука бити коначна и обавезујућа.
9. Држава пошиљалац неће захтевати имунитет од јурисдик
ције судова Државе примаоца за припаднике њених снага или ци
вилне компоненте у питањима у којима постоји јурисдикција ци
вилних судова Државе примаоца, осим у случајевима на које се
примењује одредба става 5. г. овога члана.
10. Надлежни органи Државе пошиљаоца и Државе примаоца
ће сарађивати приликом прикупљања доказа за правично саслуша
ње и решавање потраживања у вези са случајевима који се тичу
уговорних страна.
Члан IX
1. Припадници снага или цивилне компоненте и њихова из
државана лица могу куповати локалну робу потребну за њихову
потрошњу и користити потребне услуге под истим условима који
важе за држављане Државе примаоца.
2. Роба из локалних извора за снабдевање снага или цивилне
компоненте обично ће се набављати преко надлежних органа који на
бављају такву робу за оружане снаге Државе примаоца. Да би се из
бегао негативан ефекат такве набавке на економију Државе примаоца,
надлежни органи те државе ће назначити, ако то буде потребно, сваки
производ чија би набавка могла бити ограничена или забрањена.
3. У складу са споразумима који су већ на снази, односно они
ма који би могли бити склопљени између овлашћених представника
Државе пошиљаоца и примаоца, надлежни органи Државе прима
оца ће преузети искључиву одговорност за склапање одговарајућих
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аранжмана којима би се снагама или цивилној компоненти обезбеди
ле потребне зграде и земљиште, као и пратећи објекти и услуге. Ти
споразуми и аранжмани ће бити, колико је год то могуће, у складу с
прописима којима се уређује збрињавање и смештај таквог особља
Државе примаоца. У недостатку посебног уговора којим се налаже
другачије, права и обавезе проистекле из заузимања или коришћења
зграда, земљишта, објеката или услуга утврђиваће се у складу са зако
нима Државе примаоца.
4. Потреба снага или цивилне компоненте за локалном ци
вилном радном снагом биће задовољена на исти начин као и слич
ни захтеви Државе примаоца и уз помоћ надлежних органа Државе
примаоца кроз размене радника. Услови запослења и рада, а по
себно плате, додаци на плату и услови за заштиту радника биће
дефинисани законима Државе примаоца. Цивили запослени при
снагама или цивилној компоненти ни у ком случају се неће сматра
ти припадницима тих снага нити цивилне компоненте.
5. Када, на месту где су смештени, снаге или цивилна компо
нента немају одговарајуће здравствене или стоматолошке капаци
тете, њихови припадници и њихова издржавана лица могу добити
медицинску и стоматолошку негу, укључујући и болничко лечење,
под истим условима као и такво особље Државе примаоца.
6. Држава прималац ће у највећој мери удовољити захтевима
припадника снага или цивилне компоненте за коришћење посеб
них погодности за путовања и повластица по питању цена. Те по
годности и повластице ће бити предмет посебних договора између
Влада укључених држава.
7. У зависности од општих или посебних финансијских спо
разума између уговорних страна, надлежни органи снага ће плаћа
ти без одлагања, у домаћој валути робу, смештај и услуге обезбе
ђене у складу са ст. 2, 3. и 4. и, ако је потребно, 5. и 6. овога члана.
8. Ни једне од снага нити цивилних компоненти нити њихови
припадници, као ни њихова издржавана лица неће због овог члана
бити изузети од плаћања пореза или обавеза које се односе на на
бавке и услуге које се наплаћују у складу с финансијским прописи
ма Државе примаоца.
Члан X
1. Ако обавеза плаћања пореза у Држави примаоцу зависи од бо
равишта или пребивалишта, периоди у којим се припадник снага или
цивилне компоненте налази на територији те Државе примаоца ис
кључиво као члан тих снага или цивилне компоненте, неће се, у сврху
таквог опорезивања, сматрати периодом пребивалишта односно про
меном пребивалишта или боравишта. Припадници снага или цивилне
компоненте ће, у Држави примаоцу, бити изузети од плаћања пореза
на плату и остала примања која им као припадницима тих снага даје
Држава пошиљалац, као од пореза на покретности које се налазе у
Држави примаоцу искључиво због привременог боравка припадника.
2. Ни једна одредба овог члана неће спречити опорезивање
припадника снага или цивилне компоненте по питању сваке профи
табилне делатности, осим његовог запослења као припадника, у ко
ју се може укључити у Држави примаоцу и, осим у вези са његовом
платом, осталим примањима и покретностима из става 1, ни једна
одредба овога члана неће спречити плаћање пореза на које је сваки
припадник обавезан према закону те Државе, чак и ако се сматра да
има пребивалиште или боравиште изван њене територије.
3. Ни једна одредба овога члана неће се примењивати на „ца
рине” дефинисане у члану XI ставу 12.
4. За потребе овог члана израз „припадник снага” неће обу
хватати лица која су држављани Државе примаоца.
Члан XI
1. Осим ако овим споразумом није изричито другачије про
писано, припадници снага или цивилне компоненте као и њихова
издржавана лица подлежу законима и прописима које спроводе ца
рински органи Државе примаоца. Конкретно, царински органи Др
жаве примаоца имају право, у оквиру општих правила утврђених
законима и прописима Државе примаоца, да претресају припадни
ке снага или цивилне компоненте и њихова издржавана лица, да
прегледају њихов пртљаг и возила, и да заплене предмете у складу
са тим законима и прописима.
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2.
а. Привремени увоз и поновни извоз службених возила снага
или цивилне компоненте којима они располажу биће одобрен без
обавезе плаћања царине по давању на увид дозволе за привремени
увоз возила у облику приказаном у апендиксу овог споразума;
б. Привремени увоз возила снага и цивилне компоненте без
права располагања руководиће се ставом 4. овога члана, а на по
новни извоз ће се примењивати став 8;
ц. Службена возила снага или цивилне компоненте биће изу
зета од плаћања пореза за употребу возила на путевима.
3. Званично запечаћени службени документи не подлежу ца
ринској контроли. Када курири, без обзира на њихов статус, носе
такве документе, морају поседовати лични налог за пренос издат у
складу са ставом 2. б. члана III. У налогу за пренос биће назначен
број пошиљки и потврда да оне садрже само службене документе.
4. Снаге могу без плаћања царинских дажбина увести опрему
и разумну количину залиха, намирница и друге робе за искључиву
употребу снага и, у случајевима када Држава прималац то допу
сти, за потребе цивилне компоненте и издржаваних лица. За бес
царински увоз потребно је положити сертификат у канцеларији ца
рине на месту уласка у државу, заједно са договореном царинском
документацијом у облику који договоре Држава прималац и Држа
ва пошиљалац, с потписом особе коју Државе пошиљалац овласти
у ту сврху. Подаци о особи овлашћеној да потпише сертификат као
и узорци потписа и печата који ће се користити биће достављени
царинској управи Државе примаоца.
5. Припадник снага или цивилне компоненте може, приликом
првог доласка ради преузимања дужности у Држави примаоцу или
приликом првог доласка издржаваног лица које ће му се придру
жити, током трајања те дужности, увести своју имовину и наме
штај без плаћања царине.
6. Припадници снага или цивилне компоненте могу без пла
ћања царине привремено увести властита моторна возила за личну
употребу или употребу својих издржаваних лица. Овим чланом се
не прописује обавеза плаћања такси за употребу путева за приват
на возила.
7. Сваки увоз од стране надлежних органа снага који није
искључиво за потребе снага или цивилне компоненте, као и увоз,
осим оног наведеног у ставу 5. и 6. овог члана, који изврше при
падници снага или цивилне компоненте неће, ни из ког разлога,
уживати право на изузеће од плаћања царине или других услова.
8. Роба која је у складу са ставовима 2. б, 4, 5. или 6. увезена
без плаћања царине:
а. може се поновно извозити без плаћања царине, под усло
вом да се канцеларији царине ако је роба увезена у складу са ста
вом 4, приложи сертификат издат у складу с тим ставом; међутим,
органи царине могу потврдити да је роба која се поновно извози
истоветна оној описаној у сертификату, ако она постоји, и да је
увезена под условима утврђеним у ставовима 2. б, 4, 5. или 6;
б. не сме се продавати ни поклонити у Држави примаоцу; ме
ђутим, у одређеним случајевима то може бити одобрено, под усло
вима које одреде надлежни органи Државе примаоца (нпр. пла
ћање царина и пореза у складу са захтевима контроле трговине и
размене).
9. Роба купљена у Држави примаоцу се може из ње извозити
искључиво у складу са прописима који су на снази у Држави при
маоцу.
10. Царински органи ће одобрити редовним јединицама и
формацијама посебне аранжмане за прелазак границе, под усло
вом да о томе буду благовремено обавештени.
11. Држава прималац ће успоставити посебне аранжмане ка
ко би гориво, уље и мазива за потребе службених возила, ваздухо
плова и пловила снага или цивилне компоненте могли бити испо
ручени без плаћања царинских дажбина и пореза.
12. У ставовима 1–10. овога члана: „царина” означава ца
ринске дажбине и све друге дажбине и порезе који се плаћају при
увозу и извозу, осим намета и пореза који се искључиво односе на
плаћање пружених услуга;
„увоз” означава изношење робе из царинских складишта или
сталног царинског надзора, под условом да роба није узгајана,
произведена или израђена у Држави примаоцу.
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13. Одредбе овога члана ће се примењивати на робу не само
приликом увоза или извоза из Државе примаоца, већ и када је она у
транзиту кроз територију уговорне стране, и за ту сврху назив „Др
жава прималац” у овом члану обухвата и сваку уговорну страну
кроз чију територију роба пролази у транзиту.
Члан XII
1. Царински или финансијски надлежни органи Државе при
маоца могу, као услов за одобрење било ког царинског или финан
сијског изузећа или повластице предвиђених овим споразумом,
затражити да се испуне услови које сматрају неопходним за спре
чавање злоупотребе.
2. Ти надлежни органи могу одбити свако изузеће предвиђено
овим споразумом по питању увоза у Државу примаоца производа
који су узгајани, произведени или израђени у тој држави, а који су
из ње извезени без плаћања или на основу повраћаја пореза или
дажбина којима иначе подлеже сваки осим таквог извоза. Роба из
нета из царинских складишта сматраће се увезеном ако се сматра
ла извезеном због разлога њеног чувања у складишту.
Члан XIII
1. У циљу спречавања кршења одредби царинских и финан
сијских закона, надлежни органи Државе примаоца и Државе по
шиљаоца ће помагати једна другој приликом вођења истраге и
прикупљања доказа.
2. Надлежни органи снага ће пружити сву могућу помоћ како
би се осигурало да сви предмети који подлежу заплени од стране
или у име царинских или финансијских надлежних органа Државе
примаоца буду предати органима.
3. Надлежни органи снага ће пружити сву могућу помоћ како
би се осигурало плаћање царина, пореза и казни које припадници
снага, цивилне компоненте односно њихова издржавана лица чла
нови треба да плате.
4. Службена возила и предмети у власништву снага или ци
вилне компоненте, а не у власништву припадника таквих снага
или цивилне компоненте, које заплене надлежни органи Државе
примаоца због повреде њених царинских или финансијских зако
на или прописа биће предати одговарајућим надлежним органима
тих снага.
Члан XIV
1. На снаге, цивилну компоненту и њихове припаднике, као и
на њихова издржавана лица, примењиваће се девизни прописи Др
жаве пошиљаоца као и прописи Државе примаоца.
2. Надлежни органи за девизне прописе Државе пошиљаоца и
Државе примаоца могу донети посебне прописе који ће се приме
њивати на снаге или цивилну компоненту или њихове припаднике
као и на њихова издржавана лица.
Члан XV
1. У складу са ставом 2. овог члана, овај споразум ће остати
на снази у случају непријатељстава на која се примењује Северно
атлантски уговор, осим што се одредбе за решавање потражива
ња из ставова 2. и 5. члана VIII неће примењивати на ратну штету,
и што ће одредбе споразума, а посебно чланова III и VII, одмах
размотрити и преиспитати укључене уговорне стране које се могу
споразумети о жељеним изменама које се односе на примену од
редби Споразума.
2. У случају таквих непријатељстава свака од уговорних стра
на има право, ако у року од 60 дана о томе обавести друге уговорне
стране, да суспендује примену било које одредбе овога споразума
које се на њу односе. У случају коришћења овог права, уговорне
стране ће се одмах консултовати у циљу договора о изради одгова
рајућих одредби које ће заменити суспендоване одредбе.
Члан XVI
Сви спорови између уговорних страна у вези са тумачењем
или применом овог споразума решаваће се преговорима и без
обраћања спољним судским органима. Осим ако то одредбом овог
споразума није изричито другачије прописано, спорови који се не
могу решити директним преговорима, проследиће се Северноа
тлантском савету.
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Члан XVII
Свака уговорна страна може у свако доба тражити измену би
ло ког члана овог споразума. Захтев се упућује Северноатлантском
савету.
Члан XVIII
1. Овај споразум ће бити ратификован а инструменти рати
фикације ће бити депоновани у најкраћем могућем року при Вла
ди Сједињених Америчких Држава, која ће све државе потписнице
обавестити о датуму депоновања.
2. За четири државе потписнице овај споразум ступа на снагу
тридесет дана пошто депонују своје инструменте ратификације. За
сваку следећу државу потписницу Споразум ступа на снагу триде
сет дана од дана депоновања свог инструмента ратификације.
3. Након ступања на снагу овај споразум ће, у зависности од
одобрења Северноатлантског савета и услова које Савет може по
ставити, бити отворен за приступање свакој држави која приступи
Северноатлантском уговору. Приступање ће се извршити депоно
вањем инструмената приступања при Влади Сједињених Америч
ких Држава, која ће о датуму депоновања обавестити сваку државу
потписницу и државу која му је приступила. За државу за коју је
извршено депоновање инструмента приступања, Споразум ступа
на снагу тридесет дана од дана депоновања тог инструмента.
Члан XIX
1. Овај споразум може отказати свака уговорна страна по ис
теку рока од четири године од дана када Споразум ступи на снагу.
2. Отказ овога споразума од стране уговорне стране ће бити
извршен писаним обавештењем које ће уговорна страна упутити
Влади Сједињених Америчких Држава, која ће обавестити остале
уговорне стране о сваком таквом обавештењу и датуму пријема.
3. Отказ ступа на снагу годину дана пошто Влада Сједињених
Америчких Држава прими обавештење. По истеку рока од годину
дана Споразум престаје да важи за уговорну страну која га је отка
зала, али и даље остаје на снази за остале уговорне стране.
Члан XX
1. У зависности од одредби ст. 2. и 3. овог члана, овај спо
разум ће се примењивати само на матичној државној територији
уговорне стране.
2. Међутим, свака држава може у тренутку депоновања ин
струмента ратификације или приступања, односно накнадно, изја
вити путем обавештења Влади Сједињених Америчких Држава да
ће се овај споразум проширити (у складу са, уколико држава која
даје изјаву сматра то неопходним, закључивањем посебних спора
зума између те државе и сваке од Држава пошиљалаца на које се
споразум односи) на све или неке од територија за чије је међуна
родне односе одговорна на подручју Северноатлантског уговора.
Овај споразум ће се проширити на наведену територију или те
риторије тридесет дана након што Влада Сједињених Америчких
Држава прими обавештење или тридесет дана од дана закључења
посебног споразума, ако је то потребно, односно од дана ступања
на снагу у складу с чланом XVIII, зависно од тога који је датум
каснији.
3. Држава која је дала изјаву, у складу са ставом 2. овога чла
на, о проширењу овог споразума на било које подручје за чије је
међународне односе одговорна, може отказати Споразум за то под
ручје према одредбама члана XIX.
Потврђујући горе наведено, доле потписани опуномоћеници
потписали су овај споразум.
Сачињено у Лондону, 19. јуна 1951. године, на енглеском и
француском језику, при чему су оба текста једнаке важности, у јед
ном оригиналном примерку који ће бити депонован у архиви Вла
де Сједињених Америчких Држава. Влада Сједињених Америчких
Држава ће доставити оверене копије Споразума свим државама
потписницама и онима које му приступају.
Члан 4.
Наредни додатни протокол из члана 1. овог закона, упућује на
примену Протокола о статусу међународних војних штабова успо
стављених у складу са Северноатлантским уговором, који је сачи
њен у Паризу, 28. августа 1952. године.
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Објављује се Протокол из става 1. овог члана, који у оригина
лу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
Protocol
on the Status of International Military Headquarters set up
pursuant to the North Atlantic Treaty
The parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on
4th April, 1949, Considering that international military Headquarters
may be established in their territories, by separate arrangement, under
the North Atlantic Treaty, and Desiring to define the status of such He
adquarters and of the personnel thereof within the North Atlantic Treaty
area,
Have agreed to the present Protocol to the Agreement signed in
London on 19th June, 1951, regarding the Status of their Forces:
Article I
In the present Protocol the expression
a. ‘the Agreement’ means the Agreement signed in London on
19th June, 1951, by the Parties to the North Atlantic Treaty regarding
the status of their Forces;
b. ‘Supreme Headquarters’ means Supreme Headquarters Allied
Powers in Europe, Headquarters of the Supreme Allied Commander
Atlantic and any equiv alent international military Headquarters set up
pursuant to the North Atlantic Treaty;
c. ‘Allied Headquarters’ means any Supreme Headquarters and
any international military Headquarters set up pursuant to the North
Atlantic Treaty which is immediately subordinate to a Supreme Hea
dquarters;
d. ‘North Atlantic Council’ means the Council established by Ar
ticle IX of the North Atlantic Treaty or any of its subsidiary bodies aut
horised to act on its behalf.
Article II
Subject to the following provisions of this Protocol, the Agree
ment shall apply to Allied Headquarters in the territory of a Party to the
present Protocol in the North Atlantic Treaty area, and to the military
and civilian personnel of such Headquarters and their dependents inclu
ded in the definitions in sub-paragraphs a., b. and c. of paragraph 1 of
Article III of this Protocol, when such personnel are present in any such
territory in connection with their official duties or, in the case of depen
dents, the official duties of their spouse or parent.
Article III
1. For the purpose of applying the Agreement to an Allied He
adquarters the expressions ‘force’, ‘civilian component’ and ‘depen
dent’, wherever they occur in the Agreement shall have the meanings
set out below:
a. ‘force’ means the personnel attached to the Allied Headquarters
who belong to the land, sea or air armed services of any Party to the
North Atlantic Treaty;
b. ‘civilian component’ means civilian personnel who are not sta
teless persons, nor nationals of any State which is not a Party to the
Treaty, nor nationals of, nor ordinarily resident in the receiving State,
an who are (i) attached to the Allied Headquarters and in the employ of
an armed service of a Party to the North Atlantic Treaty or (ii) in such
categories of civilian personnel in the employ of the Allied Headquar
ters as the North Atlantic Council shall decide;
c. ‘dependent’ means the spouse of a member of a force or civilian
component, as defined in sub-paragraphs a. and b. of this paragraph, or
a child of such member depending on him or her support.
2. An Allied Headquarters shall be considered to be a force for the
purposes of Article II, paragraph 2 of Article V, paragraph 10 of Artic
le VII, paragraphs 2,3,4,7 and 8 of Article IX, and Article XIII, of the
Agreement.
Article IV
The rights and obligations which the Agreement gives to or im
poses upon the sending State or its authorities in respect of its forces
or their civilian components or dependents shall, in respect of an Al
lied Headquarters and its personnel and their dependents to whom the

8. јул 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Agreement applies in accordance with Article II of the present Proto
col, be vested in or attached to the appropriate Supreme Headquarters
and the authorities responsible under it, except that:
a. the right which is given by Article VII of the Agreem
 ent to the
military authorities of the sending State to exercise criminal and disci
plinary jurisdiction shall be vested in the military authorities of the Sta
te, if any, to whose military law the person concerned is subject;
b. the obligations imposed upon the sending state or its authoriti
es by Article II, paragraph 4 of Article III, paragraphs 5 a. and 6 a. of
Article VII paragraphs 9 and 10 of Article VIII, and Article XIII, of the
Agreement , shall attach both to the Allied Headquarters and to any Sta
te whose armed service, or any member or employee of whose armed
service, or the dependent of such member or employee, is concerned;
c. for the purposes of paragraphs 2 a. and 5 of Article III, and
Article XIV, of the Agreement the sending State shall be, in the case
of members of a force and their dependents, the State to whose armed
service the member belongs, or, in the case of members of a civilian
component and their dependents, the State, if any, by whose armed ser
vice the member is employed;
d. the obligations imposed on the sending State by virtue of para
graphs 6 and 7 of Article VIII of the Agreement shall attach to the State
to whose armed service the person belongs whose act or omission has
given rise to the claim or, in the case of a member of a civilian compo
nent, to the State by whose armed service he is employed or, if there is
no such State, to the Allied Headquarters of which the person concer
ned is a member.
Both the State, if any, to which obligations attach under this pa
ragraph and the Allied Head quarters concerned shall have the rights of
the sending State in connection with the appointment of an arbitrator
under paragraph 8 of Article VIII.
Article V
Every member of an Allied Headquarters shall have a personal
identity card issued by the Headquarters showing names, date and place
of birth, nationality, rank or grade, number (if any), photograph and pe
riod of validity. This card must be presented on demand.
Article VI
1. The obligations to waiv e claims imposed on the Contracting
Parties by Article VIII of the Agreement shall attach both to the Allied
Headquarters and to any Party to this Protocol concerned.
2. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of Article VIII of the
Agreement,
a. property owned by an Allied Headquarters or by a Party to this
Protocol and used by an Allied Headquarters shall be deemed to be pro
perty owned by a Contracting Party and used by its armed services;
b. damage caused by a member of a force or civilian component
as defined in paragraph 1 of Article III of this Protocol or by any other
employee of an Allied Headquarters shall be deem
 ed to be damage ca
used by a member or employee of the armed services of a Contracting
Party;
c. the definition of the expression ‘owned by a Contacting Party’
in paragraph 3 of Article VIII shall apply in respect of an Allied Hea
dquarters.
3. The claims to which paragraph 5 of Article VIII of the Agre
ement applies shall include claims (other than contractual claims and
claims to which paragraphs 6 or 7 of that Article apply) arising out of
acts or omissions of any employees of an Allied Headquarters, or out
of any other act, omission or occurrence for which an Allied Headqu
arters, or out of any other act, omissions or occurrence for which an
Allied Headquarters is legally responsible, and causing in the territory
of a receiv ing State to third parties, other than any of the Parties to this
Protocol.
Article VII
1. The exemption from taxation accorded under Article X of the
Agreement to members of a force or civilian component in respect of
their salaries and emoluments shall apply, as regards personnel of an
Allied Head quarters within the definitions in paragraph 1 a. and b. (i)
of Article 3 of this Protocol, to salaries and emoluments paid to them as
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such personnel by the armed service to which they belong or by which
they are employed, except that this paragraph shall not exempt any
such member or employee from taxation imposed by a State of which
he is a national.
2. Employees of an Allied Headquarters of categories agreed by
the North Atlantic Council shall be exempted from taxation on the sa
laries and emoluments paid to them by the Allied Headquarters in their
capacity as such employees. Any Party to the present Protocol may, ho
wever, conclude an arrangement with the Allied Headquarters whereby
such Party will employ and assign to the Allied Headquarters all of its
nationals (except, if such Party so desires, any not ordinarily resident
within its territory) who are to serve on the staff of the Allied Headqu
arters and pay the salaries and emoluments of such persons from its
own funds, at a scale fixes by it. The salaries and emoluments so paid
may be taxed by the Party concerned but shall be exempted from taxa
tion by any other Party. If such an arrangement is entered into by any
Party to the present Protocol and is subsequently modified or termina
ted, Parties to the present Protocol shall no longer be bound under the
first sentence of this paragraph to exempt from taxation the salaries and
emoluments paid to their nationals.
Article VIII
1. For the purpose of facilitating the establishment, construction,
maintenance and operation of Allied Headquarters, these Headquarters
shall be relieved, so far as practicable, from duties and taxes, affecting
expenditures by them in the interest of common defence and for their
official and exclusive benefit, and each Party to the present Protocol
shall enter into negotiations with any Allied Headquarters operating in
its territory for the purpose of concluding an agreement to give effect
to this provision.
2. An Allied Headquarters shall have the rights granted to a force
under Article XI of the Agreement subject to the same conditions.
3. The provisions in paragraphs 5 and 6 of Article XI of the Agre
ement shall not apply to nationals of the receiving States, unless such
nationals belong to the armed services of a Party to this Protocol other
than the receiving State.
4. The expression ‘duties and taxes’ in this Article does not inclu
de charges for services rendered.

wise,

Article IX
Except in so far as the North Atlantic Council may decide other

a. any assets acquir ed from the international funds of an Allied
Headquarters under its capital budget and no longer required by the He
adquarters shall be disposed of under arrangements approved by the
North Atlantic Council and the proceeds shall be distributed among or
credited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in
which they have contributed to the capital costs of the Headquarters.
The receiv ing State shall have the prior right to acquire any immovable
property so disposed of in its territory provided that it offers terms no
less favourable than those offered by any third party;
b. any land, buildings or fixed installations provided for the use
of an Allied Headquarters by the receiving State without charge to the
Headquarters (other than a nominal charge) and no longer required by
the Headquarters shall be handed back to the receiving State, and any
increase or loss in the value of the property provided by the receiving
State resulting from its use by the Headquarters shall be determined
by the North Atlantic Council (taking into consideration any applicable
law of the receiv ing State) and distributed among or credited or debited
to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which
they have contributed to the capital costs of the Headquarters.
Article X
Each Supreme Headquarters shall possess juridical personality; it
shall have the capacity to conclude contracts and to acquire and dispo
se of property. The receiv ing State may, however, make the exercise of
such capacity subject to special arrangements between it and the Su
preme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters acting on
behalf of the Supreme Headquarters.
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Article XI
1. Subject to the provisions of Article VIII of the Agreement, a
Supreme Headquarters may engage in legal proceedings as claimant or
defendant. However, the receiv ing State and the Supreme Headquarters
or any subordinate Allied Head quarters authorized by it may agree that
the receiving State shall act on behalf of the Supreme Headquarters in
any legal proceedings to which that Headquarters is a party before the
courts of the receiving State.
2. No measure of execution or measure directed to the seizure or
attachment of its property or funds shall be taken against any Allied
Headquarters, except for the purposes of paragraph 6 a. of Article VII
and Article XIII of the Agreem
 ent.
Article XII
1. To enable it to operate its international budget, an Allied Hea
dquarters may hold currency of any kind and operate accounts in any
currency
2. The Parties to the present Protocol shall, at the request of an Al
lied Headquarters, facilitate transfers of the funds of such Headquarters
from one country to another and the conversion of any currency held by
an Allied Headquarters into any other currency, when necessary to meet
the requirements of any Allied Head quarters.
Article XIII
The archives and other official documents of an Allied Headquar
ters kept in premises used by those Headquarters or in the possession
of any properly authorized member of the Head quarters shall be invio
lable, unless the Head quarters has waiv ed this immunity. The Headqu
arters shall , at the request of the receiving State and in the presence
of a representative of that State, verify the nature of any documents to
confirm that they are entitled to immunity under this Article.
Article XIV
1. The whole or any part of the present Protocol or of the Agree
ment may be applied, by decision of the North Atlantic Council, to any
international military Headquarters or organization (not included in the
definitions in paragraphs b. and c. of Article I of this Protocol) which is
established pursuant to the North Atlantic Treaty.
2. When the European Defence Community comes into being, the
present Protocol may be applied to the personnel of the European De
fence Forces attached to an Allied Head quarters and their dependents
at such time and in such manner as may be determined by the North
Atlantic Council
Article XV
All differences between the Parties to the present Protocol or bet
ween any such Parties and any Allied Head quarters relating to the inter
pretation or application of the Protocol shall be settled by negotiation
between the parties in dispute without recourse to any outside jurisdic
tion. Except where express provision is made to the contrary in the pre
sent Protocol or in the Agreement, differences which cannot be settled
by direct negotiation shall be referred to the North Atlantic Council.
Article XVI
1. Articles XV and XVII to XX of the Agreement shall apply as
regards the present Protocol as if they were an integral part thereof, but
so that the Protocol may be reviewed, suspended, ratified, acceded to,
denounced or extended in accordance with those provisions indepen
dently from the Agreement.
2. The present Protocol may be supplemented by bilateral agree
ment between the receiving State and a Supreme Headquarters, and the
authorities of a receiving State and a Supreme Headquarters may agree
to give effect, by administrative means in advance of ratification, to any
provisions of this Protocol or of the Agreement as applied by it.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed
the present Protocol. Done in Paris this 28th day of August 1952, in
the English and French languages, both texts being equally authorita
tive, in a single original which shall be deposited in the archives of the
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Government of the United States of America. The Government of the
United States of America shall transmit certified copies thereof to all
the signatory and acceding States.
Протокол
о статусу међународних војних штабова успостављених у
складу са Северноатлантским уговором
Државе чланице Северноатлантског уговора потписаног у
Вашингтону 4. априла 1949. године,
Узимајући у обзир да међународни војни штабови могу бити
успостављени на њиховим територијама, на основу посебног аран
жмана и у складу са Северноатлантским уговором, и
У жељи да дефинишу статус таквих штабова и њиховог осо
бља у оквиру области примене Северноатлантског уговора,
Сагласили су се са овим протоколом Споразума потписаног
у Лондону 19. јуна 1951. године у вези са статусом њихових снага.
Члан I
У овом протоколу израз
а. „Споразум” значи Споразум потписан у Лондону 19. јуна
1951. године од стране држава чланица Северноатлантског уговора
у вези са статусом њихових снага;
б. „Врховни штаб” значи Врховни штаб савезничких снага у
Европи, Штаб врховног команданта савезничких снага за Атлан
тик и сваки еквивалентни међународни војни штаб успостављен у
складу са Северноатлантским уговором;
в. „Штаб савезничких снага” значи врховни штаб и сваки ме
ђународни војни штаб успостављен у складу са Северноатлант
ским уговором који је директно подређен Врховном штабу;
г. „Северноатлантски савет” значи Савет успостављен на
основу члана IX Северноатлантског уговора или неко од његових
помоћних тела овлашћено да делује у његово име.
Члан II
На основу следећих одредби овог протокола, Споразум ће
се примењивати на Штаб савезничких снага на територији држа
ве чланице овог протокола у области примене Северноатлантског
уговора, као и на војно и цивилно особље тог штаба и њихова из
државана лица обухваћена дефиницијом у члану III, став 1, под
ставови а, б. и в. овог протокола, када се такво особље налази на
тој територији због вршења њихових званичних дужности или, у
случају издржаваних лица, због вршења званичних дужности њи
хових супружника односно родитеља.
Члан III
1. За потребе примене Споразума на Штаб савезничких снага,
изрази „снаге”, „цивилна компонента” и „издржавано лице”, где
год да се појаве у Споразуму имаће значење дефинисано у настав
ку текста:
а. „снаге” означава особље привремено придодато Штабу
савезничких снага које припада копненом, поморском и ваздухо
пловном виду оружаних снага сваке државе чланице Северноа
тлантског уговора;
б. „цивилна компонента” означава цивилно особље које не
чине особе без држављанства, нити држављани земље која ни
је држава чланица Северноатлантског уговора, нити држављани
или резиденти државе примаоца, и који су (i) придружени Штабу
савезничких снага а запослени су у видовима те државе чланице
Северноатлантског уговора или (ii) такве категорије цивилног осо
бља које је запослено у Штабу савезничких снага у складу са одлу
ком Северноатлантског савета;
в. „Издржавано лице” означава супружника припадника снага
или цивилне компоненте, као што је дефинисано у подставовима а.
и б. овог протокола, или дете таквог припадника које он издржава.
2. Штаб савезничких снага ће се сматрати снагама за потребе
члана II, члана V став 2, члана VII става 10, члана IX ст. 2, 3, 4, 7 и
8 и члана XIII Споразума.
Члан IV
Права и обавезе које Споразум гарантује или намеће држави
пошиљаоцу или њеним надлежним органима у погледу њихових
снага или њихове цивилне компоненте односно издржаваних лица
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ће, у односу на Штаб савезничких снага и његово особље и њихова
издржавана лица, на која се Споразум примењује у складу са чла
ном II овог протокола, бити дата или придодата Врховном штабу
или његовим надлежним органима, осим што:
а. ће право на кривичну и дисциплинску јурисдикцију које је
на основу члана VII Споразума дато војним органима Стране по
шиљаоца, бити дато војним органима државе, уколико их има, чи
јем војном закону подлеже дотична особа;
б. ће обавезе наметнуте држави пошиљаоцу или њеним орга
нима према члану II, члану III став 4, члану VII ст. 5а. и 6а, члану
VIII ст. 9. и 10, и члану XIII Споразума, бити придодате и Шта
бу савезничких снага и свакој држави чије оружане снаге или чији
припадник односно запослени у оружаним снагама или издржава
но лице таквог припадника или запосленог су у питању;
в. за потребе члана III ст. 2а. и 5. и члана XIV Споразума, др
жава пошиљалац ће бити, у случају припадника снага и њихових
издржаваних лица, држава чијим оружаним снагама припадник
припада или, у случају припадника цивилне компоненте и њихо
вих издржаваних лица, држава, уколико постоји, у чијим је оружа
ним снагама припадник запослен;
г. обавезе наметнуте држави пошиљаоцу на основу члана VIII
ст. 6. и 7. Споразума, придодаће се држави чијим оружаним сна
гама особа припада а чији је поступак или пропуст проузроковао
потраживања или, у случају припадника цивилне компоненте, др
жави у чијим је оружаним снагама то лице запослено или, уколико
таква држава не постоји, Штабу савезничких снага чији је дотична
особа припадник.
И држава, уколико постоји, којој се према овом протоколу
придодају обавезе и дотични Штаб савезничких снага, имаће пра
ва државе пошиљаоца која се односе на именовање арбитра у скла
ду са чланом VIII став 8.
Члан V
Сваки припадник Штаба савезничких снага имаће личну
идентификациону карту коју издаје Штаб а на којој је име, датум и
место рођења, националност, чин или ниво, број (ако га има), фо
тографија и период важења. Ова карта се мора показати на захтев.
Члан VI
1. Обавезе одрицања од одштетних захтева које су наметнуте
уговорним странама на основу члана VIII Споразума биће намет
нуте и Штабу савезничких снага и свакој заинтересованој држави
чланици овог протокола.
2. За потребе члана VIII ст. 1. и 2. Споразума,
а. имовина у власништву Штаба савезничких снага или држа
ве чланице овог протокола а коју користи Штаб савезничких снага,
сматраће се власништвом уговорне стране коју користе њене ору
жане снаге;
б. штета коју нанесе припадник снага или цивилне компонен
те као што је дефинисано у члану III став 1 овог протокола сматра
ће се штетом коју је проузроковао припадник или запослени ору
жаних снага уговорне стране;
в. дефиниција израза „у власништву уговорне стране” у чла
ну VIII став 3. примењиваће се на Штаб савезничких снага.
3. Одштетни захтеви на које се примењује члан VIII став 5.
Споразума обухватаће одштетне захтеве (осим уговорних одштет
них захтева и захтева на који се примењују ст. 6. и 7. тог члана)
који настану услед поступака или пропуста било којег запосле
ног у Штабу савезничких снага или услед неког другог поступка,
пропуста или догађаја за које је Штаб савезничких снага правно
надлежан и који се догодио на територији државе примаоца трећој
страни која није држава чланица овог протокола.
Члан VII
1. Изузеће од плаћања пореза усаглашено чланом X Споразу
ма за припаднике снага или цивилне компоненте у погледу њихо
вих плата и доходака примењиваће се, у погледу особља Штаба са
везничких снага у оквиру дефиниција члана III ст. 1а. и б. (i) овог
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протокола, на плате и дохотке које том особљу исплаћују оружане
снаге којима они припадају или које су их запослиле, осим што
овај став не изузима од плаћања пореза сваког припадника или за
посленог које намеће држава чији је држављанин.
2. Категорије запослених у Штабу савезничких снага које Се
верноатлантски савет одобри биће ослобођени плаћања пореза на
плате и дохотке које им Штаб савезничких снага уплати у њиховом
својству таквих запослених. Свака држава чланица овог протоко
ла међутим, може закључити аранжман са Штабом савезничких
снага према којем ће таква држава чланица ангажовати и доделити
Штабу савезничких снага све своје држављане (осим, ако та држа
ва чланица посебно не жели, лица без сталног боравишта на њеној
територији) који ће служити као особље Штаба савезничких снага
и исплаћивати плате и дохотке тим лицима из сопствених фондова
према утврђеној табели. Тако исплаћене плате и дохоци дотична
држава чланица може опорезовати али ће бити изузети од плаћања
пореза било којој другој држави чланици. Уколико држава чланица
овог протокола закључи такав аранжман и он се накнадно измени
или откаже, државе чланице овог протокола неће више бити обаве
зане првом реченицом овог става о изузећу од плаћања пореза на
плате и дохотке исплаћене својим држављанима.
Члан VIII
1. Ради олакшавања успостављања, изградње, одржавања и
рада Штаба савезничких снага, ови штабови ће бити ослобођени,
у мери у којој је то изводиво, царинских дажбина и пореза који
се односе на њихове трошкове у интересу заједничке одбране и за
њихову званичну и искључиву добробит и свака држава чланица
овог протокола започеће преговоре са сваким Штабом савезничких
снага на својој територији ради закључивања аранжмана којим ће
се спровести ова одредба.
2. Штаб савезничких снага уживаће права која се дају снага
ма према члану XI Споразума под истим условима.
3. Одредбе члана XI ст. 5. и 6. Споразума неће се примењи
вати на држављане држава прималаца осим ако ти држављани не
припадају оружаним снагама државе чланице овог протокола која
није држава прималац.
4. Израз „царинске дажбине и порези” из овог члана не обу
хвата намете за пружене услуге.
Члан IX
Осим ако Северноатлантски савет не одлучи другачије,
а. сва имовина набављена из међународних фондова Штаба
савезничких снага у оквиру његовог капиталног буџета и која ви
ше није потребна Штабу савезничких снага биће расходована пре
ма аранжманима одобреним од стране Северноатлантског савета
и приход ће бити расподељен или поверен државама чланицама
Северноатлантског уговора у сразмери у којој су дале допринос за
капиталне трошкове Штаба. Држава прималац ће имати приоритет
приликом стицања тако расходоване непокретне имовине на својој
територији под условом да понуди услове који нису неповољнији
од оних које понуди нека трећа страна;
б. сва земља, зграде или фиксне инсталације које држава при
малац бесплатно да на употребу Штабу савезничких снага (осим
номиналних трошкова) и које више нису потребне Штабу биће
враћене држави примаоцу и Северноатлантски савет ће утврди
ти (узимајући у обзир сваки важећи закон државе примаоца) сва
ко повећање или смањење вредности имовине коју пружи држава
прималац настало услед коришћења од стране Штаба које ће бити
расподељено, поверено или стављено на терет државама чланица
ма Северноатлантског уговора у сразмери у којој су дале допринос
за капиталне трошкове Штаба.
Члан X
Сваки Врховни штаб ће имати статус правног лица; имаће
овлашћење да закључује уговоре, набавља и продаје имовину. Ме
ђутим, држава прималац може користити то овлашћење у складу
са посебним аранжманима између ње и Врховног штаба или дру
гог подређеног Штаба савезничких снага који делује у име Врхов
ног штаба.
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Члан XI
1. У складу са одредбама члана VIII Споразума, Врховни штаб
се може укључити у правни поступак као тужилац или оптужени.
Међутим, држава прималац и Врховни штаб или неки подређени
овлашћени Штаб савезничких снага могу пристати да држава при
малац делује у име Врховног штаба у сваком правном поступку у
којем је Штаб једна од страна на суду државе примаоца.
2. Неће се предузети ни једна извршна мера или мера усме
рена ка заплени или преузимања имовине или средстава било ког
Штаба савезничких снага осим за потребе члана VII став 6а. и чла
на XIII Споразума.
Члан XII
1. Да би се Штабу савезничких снага омогућило управљање
својим међународним буџетом, он може користити било коју валу
ту и управљати рачунима у било којој валути.
2. Државе чланице овог протокола ће по захтеву Штаба саве
зничких снага олакшати трансфер средстава тог Штаба из једне зе
мље у другу као и конверзију било које валуте у власништву Шта
ба савезничких снага у било коју другу валуту када је то неопходно
да би се задовољили захтеви неког Штаба савезничких снага.
Члан XIII
Архива и други званични документи Штаба савезничких сна
га који се чувају у просторијама које тај Штаб користи или су у
власништву било ког прописно овлашћеног припадника Штаба би
ће неповредиви осим ако Штаб одбије њихов имунитет. Штаб ће
по захтеву државе примаоца и у присуству представника те држа
ве, проверити природу сваког документа ради потврде да подлежу
имунитету у складу са овим чланом.
Члан XIV
1. По одлуци Северноатлантског савета, овај протокол се мо
же у целости или делимично применити на било који међународни
војни штаб или организацију (који нису обухваћени дефиницијама
у члану I ставови б. и в. овог протокола) који се успоставе у складу
са Северноатлантским уговором.
2. По успостављању Европске одбрамбене заједнице, овај
протокол се може примењивати на особље европских одбрамбених
снага које је придодато Штабу савезничких снага и на њихова из
државана лица у време и на начин које утврди Северноатлантски
савет.
Члан XV
Сва спорна питања између држава чланица овог протокола
или између једне државе чланице и неког Штаба савезничких сна
га која се односе на тумачење и примену Протокола, решаваће се
преговорима између страна у спору без предавања у надлежност
неком другом правном телу. Осим ако постоји изричита одредба у
овом протоколу или у Споразуму да се поступи другачије, спорови
који се не могу решити директним преговорима, предаће се у над
лежност Северноатлантском савету.
Члан XVI
1. Чланови XV и од XVII до XX Споразума примењиваће се
у погледу овог протокола као да су његов интегрални део али тако
да се Протокол може ревидирати, суспендовати, ратификовати, да
се њему може приступити, да се може оспорити или продужити у
складу са тим одредбама независно од Споразума.
2. Овај протокол се може допунити уз билатералну сагласност
Државе примаоца и Врховног штаба, а надлежни органи Државе
примаоца и Врховни штаб се могу договорити да административ
ним путем пре ратификације примене све одредбе овог протокола
или Споразума како је њима прописано.
Као потврду тога доле потписани пуномоћници потписали су
овај протокол. Сачињено у Паризу, 28. дана августа 1952. године
на енглеском и француском језику при чему су оба текста једна
ке важности, у једном примерку који ће бити депонован у архиви
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Владе Сједињених Америчких Држава. Влада Сједињених Аме
ричких Држава ће доставити оверене копије документа свим пот
писницама и државама које му приступају.
Члан 5.
Резерве Републике Србије на Споразум између страна Север
ноатлантског уговора о статусу њихових снага, гласе:
Прихватање јурисдикције војних органа Државе пошиљаоца
у складу са чланом VII Споразума између држава чланица Север
ноатлантског уговора о статусу њихових снага, у случају Републи
ке Србије не може се применити на вршење јурисдикције судова
Државе пошиљаоца, на територији Републике Србије.
Република Србија ће предати припаднике снага, односно ци
вилне компонентe или њихова издржавана лица властима Државе
пошиљаоца у складу са чланом VII став 5. тачка а. Споразума из
међу држава чланица Северноатлантског уговора о статусу њихо
вих снага, под условом да Држава пошиљалац неће изрећи смртну
казну приликом вршења кривичне јурисдикције у складу са одред
бама наведеног члана.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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MEMORANDUM
of understanding between
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and
the Ministry of Foreign Affairs of the State of Palestine
on political consultations
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the
Ministry of Foreign Affairs of the State of Palestine, hereinafter refer
red to as “the two Parties”,
Desirous to further develop the friendship and cooperation betwe
en the two Parties,
Proceeding from principles of equality, sovereignty and territorial
integrity, noninterference in internal affairs, mutual respect and com
mon interests,
Acknowledging adherence to the provisions of the United Nations
Charter and the principles of international law,
Recognizing the importance of the cooperation between the two
Parties on matters of mutual interest, as well as pertaining consultati
ons within the framework of the United Nations and other international
organizations,
Guided by their support and commitment to peace and security in
the Middle East as well as the realization of the two-state solution ba
sed on the pre – 1967 borders to end the Israeli-Palestinian conflict, tro
ugh renewal of the Peace Process and direct negotiations of two sides;
Have agreed as follows:
Article I
The two Parties shall conduct Political Consultations on an annual
basis to further enhance the bilateral relations between the two countri
es. The date and venue of holding these consultations shall be agreed
upon through diplomatic channels
Article II
The two Parties will hold, periodically, political consultations bet
ween representatives of the two Ministries on matters concerning their
bilateral relations, as well as on regional and international issues of mu
tual interests.
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Article III
The consultations will be presided over by the Ministers of Fo
reign Affairs from both Parties, or representatives designated by them,
and may invite representatives from other sectors who may be intere
sted in cooperation and enhancing bilateral relations in their relative
fields.
Article IV
The consultations shall:
1. Lay down the basis for the promotion of relations between the
Parties in all fields; in particular political, economic, development aid,
commercial, cultural, educational, scientific, technical, and informati
onal fields.
2. Follow up implementation of any agreements signed between
the two Parties and to serve as a framework for consultations on any
difficulties which might impede their implementation.
3. Facilitate the exchange of information and experiences.
Article V
The permanent missions of both parties to International Organiza
tions shall maintain contacts and have consultations on issues of mutual
interest as required.
Article VI
The present Memorandum of Understanding can be amended
when necessary by both Parties through consultations and by mutual
consent.
Article VII
The present Memorandum of Understanding shall be applied
upon its signature and shall remain in force for an indefinite period, un
less either party notifies the other in writing of its intention to finalise
its application with six months prior notice.
Signed in Belgrade on June 09th 2015, in two original copies,
both written in English and both equally authentic.
For the Republic of Serbia
Mr. Ivica Dacic
First Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs

For the State of Palestine
Dr. Riad Malki
Minister of Foreign Affairs

МЕМОРАНДУМ
о разумевању између Министарства спољних послова
Републике Србије и Министарства иностраних послова
Државе Палестине о политичким консултацијама
Министарство спољних послова Републике Србије и Мини
старство иностраних послова Државе Палестине, у даљем тексту
„две стране”,
У жељи да даље развијају пријатељство и сарадњу две стране,
Полазећи од принципа равноправности, суверенитета и тери
торијалног интегритета, немешања у унутрашње послове, узајам
ног поштовања и заједничких интереса,
Потврђујући приврженост одредбама Повеље Уједињених
нација и принципима међународног права,
Увиђајући значај сарадње две стране у вези са питањима од
узајамног интереса, као и консултацијама у оквиру Уједињених
нација и међународних организација,
Руковођене подршком и привржености миру и безбедности
на Блиском истоку, као и реализацијом решења о две државе за
снованог на границама од пре 1967. године, у циљу окончања изра
елско-палестинског сукоба путем обнављања мировног процеса и
директних преговора двеју страна;

Број 14 – Страна 21

Сагласиле су се о следећем:
Члан 1.
Две стране ће водити политиче консултације на годишњем
нивоу у циљу даљег унапређења билатералних односа две земље.
Термин и место одржавања ових консултација биће утврђени ди
пломатским каналима.
Члан 2.
Две стране ће повремено одржавати политичке консултације
између представника два министарства о питањима из области би
латералних односа, као и у вези са регионалним и међународним
питањима од узајамног интереса.
Члан 3.
Консултације ће предводити министри спољних послова две
стране или представници које они одреде, а могу бити позвани и
представници других сектора који би могли бити заинтересовани
за сарадњу и унапређење билатералних односа у својим областима.
Члан 4.
На консултацијама ће се:
1. Поставити основе за унапређење односа страна у свим
областима, а посебно у области политике, економије, развојне по
моћи, као и на комерцијалном, културном, образовном, научном,
техничком и информационом плану.
2. Извршити преглед примене било каквих споразума које су
две стране потписале, а који треба да послуже као оквир за консул
тације у вези са било каквим тешкоћама које би могле отежавати
њихову примену.
3. Омогућити размена информација и искустава.
Члан 5.
Сталне мисије две стране при међународним организацијама
ће одржавати контакте и обавити консултације о питањима од уза
јамног интереса, по потреби.
Члан 6.
Две стране могу изменити и допунити овај меморандум о раз
умевању путем консултација и уз узајамну сагласност.
Члан 7.
Овај меморандум о разумевању ће се примењивати пошто бу
де потписан, а потписује се на неодређено време, све док било ко
ја страна не обавести другу страну писменим путем, шест месеци
унапред, о својој намери да оконча његову примену.
Потписано у Београду, 9. јуна 2015. године у два оригинала,
оба на енглеском језику, која су подједнако веродостојна.
За Државу Палестину
др Риад Малки, с.р.
Министар спољних послова

За Републику Србију
Ивица Дачић, с.р.
Први потпредседник Владе и
министар спољних послова
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и изврша
вању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије

О Б Ј А В Љ У Ј Е
да је Уговор између Владе Републике Србије и Организације
за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у
вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођа
вање климатским променама, као центра категорије 2 под покро
витељством УНЕСКА, који је сачињен 24. априла 2013. године у
Паризу, ступио на снагу 1. јула 2015. године.
У Београду, 1. јула 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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PROTOCOL
on cooperation between the Customs Administration of the
Republic of Serbia and General Customs Administration
of Romania regarding the intensification of cooperation in the
prevention and supression of customs offences
THE CUSTOMS ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF
SERBIA AND THE GENERAL CUSTOMS ADMINISTRATION OF
ROMANIA (herein after referred to as the “Parties”),
EXPRESSING an interest in the development and strengthening
of cooperation between the two customs administrations and the pro
motion of efficiency of both institutions through the exchange of know
ledge and experiences,
HAVING REGARD TO the importance of trade facilitation, co
operation between customs administrations and the need to improve
customs control of goods and means of transport aimed at preventing
customs offences,
CONSIDERING that the prevention of customs offences can be
made more effective through the exchange of information,
RECOGNISING the need for becoming familiar with the tools
and methods used for the detection and prevention of crimes and offen
ces in the field of customs affairs,
HAVING REGARD TO the need for enhancing with joint efforts,
the combat against illicit transfer of goods across the border between
the Republic of Serbia and Romania,
AIMING TO facilitate and accelerate the flow of goods and to
increase the efficiency in the prevention and detection of customs of
fences,
HAVING REGARD TO the need for training, exchange of expe
rience, carrying out of feasibility studies in order to harmonize norma
tive framework in the field of risk analysis, as well as having regard
to the activities of teams of sniffer dog trained to detect drugs and to
bacco,
EMPHASISING the benefit from exchange of experiences with
the aim to increase the efficiency of customs control, combat illegal
flow of goods, including the organization of meetings, seminars and
training courses,
HAVING REGARD TO the Stabilization and Association Agre
ement between the European Communities and their Member States,
of the one part and the Republic of Serbia, of the other part, as well as
(Protocol No. 6 on mutual administrative assistance in customs matters
of the said agreement); the Agreement between the Federal Govern
ment of the FRY and the Government of Romania regarding customs
cooperation and mutual administrative assistance for the prevention, in
vestigation and combating of customs offences (signed on 14 January
1998, in Belgrade) and the Convention of the Southeast European Law
Enforcement Center,
Have agreed to intensify their cooperation in the following areas:
1. Coordination of joint actions for the prevention and combat
of customs offences
The Parties will collaborate in order to make the analysis of ope
rational situation and the exchange of information and data within the
process of combating illegal activities at the border;
The Parties will, acting on their own initiative or at the request,
exchange information in the shortest period possible regarding risk
analysis for the prevention and detection of customs offences. The ac
tivity will be carried out in accordance with the Stabilisation and As
sociation Agreement between the European Communities and their
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Member States, of the one part and the Republic of Serbia, of the other
part, as well as (Protocol No. 6 on mutual administrative assistance in
customs matters of the said agreement);
The Parties shall, within their competences, exchange information
in accordance with the national legislation. Romanian party will take
account of the European Union legislation.
Each Party will determine the organizational units which will be
responsible for solving any issues relevant to the application of this
Protocol and will authorize them to cooperate directly.
The information provided or sent by the Parties, both orally and
in writing, shall have a confidential character and shall be used solely
for the purposes of carrying out activities pursuant to this Protocol as
described herein.
The Parties will establish time frames mutually acceptable for
organizing joint customs operations, exchange of information and ca
rrying out customs controls during joint operations, in accordance with
the powers laid down under their national legislations. Romanian party
will take account of the European Union legislation.
2. Organization of training courses for teams of trained sniffer
dogs and exchange of experiences for the prevention and detection
of customs offences
The authorized customs officers of the Republic of Serbia will ta
ke part in training courses for teams of sniffer dogs trained to detect
drugs and tobacco. Train ings will be conducted at the Instruction Cen
ter for Mobile Units, Train ing of canine teams and dressage maintenan
ce of the General Customs Administration of Romania, in Giurgiu.
Trainings will include the following activities:
Dressage of sniffer dogs, presentation of new methods of concea
ling drugs and cigarettes in various objects and vehicles, specific wor
king methods for sniffer dog teams and the determination of dog fitness
and health level.
3. Exchange of experiences in order to improve professional
train
 ing
The Parties will exchange their experiences, conduct joint profes
sional train ings and define feasibility studies in the following areas:
– Management and Risk Analysis,
– Post-clearance audit,
– Detection of drugs and tobacco by using sniffer dogs,
– Romanian EU integration process experience.
Any expenses incurred in respect of exchange of experience and
professional train ing shall be borne by each Party, or by the European
Union funds earmarked for technical assistance, where joint projects
are approved.
Each Party will designate a contact person who will be responsible
for coordinating the exchange of experience and professional trainings.
4. Monitoring implementation of the Protocol on cooperation
The Parties will establish a Working Group for monitoring the im
plementation of the Protocol on cooperation, in order to periodically
evaluate the efficiency of Protocol application.
This Protocol shall become effective on 1 January 2015, and shall
expire one year from the effective date. The Protocol shall be applied
without prejudice to the national legislation, including the legislation
of the European Union. Renewal of this Protocol may be accomplished
with the consent of both Parties.
Done at Timisoаra, on 27th November 2014, in two original copies.
For the Serbian Customs
Administration
Miloš TOMIĆ
Director General

For the National Agency for
Fiscal
Administration of Romania
Romeo Florin NICOLAE
Vice President
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8. јул 2015.
ПРОТОКОЛ
о сарадњи између Управе царина Републике Србије
и Генералне управе царина Румуније у области
интензивирања сарадње по питању превенције
и сузбијања царинских прекршаја

Управа царина Републике Србије и Генерална управа царина
Румуније (у даљем тексту: стране):
– Испољавајући интерес за развој и учвршћивање сарадње
између две царинске управе и промовисање ефикасности обеју
установа кроз размену знања и искустава;
– Имајући у виду значај трговинских олакшица, сарадњу између царинских управа и потребу усавршавања у домену царинске
контроле робе и превозних средстава са циљем превенције царинских прекршаја;
– Прихватајући чињеницу да размена информација може допринети ефикаснијим активностима са циљем превенције царинских прекршаја;
– Уважавајући потребу познавања средстава и метода које се
користе за откривање и сузбијање кривичних дела и прекршаја у
области царинског пословања;
– Имајући у виду потребу да се заједничким напорима унапреди сузбијање незаконитог преношења робе преко границе између Републике Србије и Румуније;
– У циљу олакшања и узбрзања протока робе и повећања ефикасности у процесу превенције и откривања царинских прекршаја;
– Имајући у виду потребу обучавања, преузимања искустава, извођења студија изводљиво сти у погледу усаглашавања
нормативног оквира у области анализе ризика, као и активно сти
тимова који користе службене псе обучене за откривање дроге и
дувана;
– Истичући корист која произилази из размене искустава у
области повећања ефикасности царинске контроле, сузбијања незаконитог протока робе, укључујући организовање састанака, семинара и курсева за обуку;
– Имајући у виду: Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране и Републике Србије, са друге стране, као и (Протокол 6 о узајамној административној помоћи у царинским питањима наведеног споразума); Споразум између Савезне владе СРЈ
и Владе Румуније о царинској сарадњи и узајамној админинистративној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја ( потписан 14. јануара 1998. године у Београду ) и Конвенцију о Центру за спровођење закона у југоисточној
Европи,
сагласили су се о интензивирању сарадње у следећим областима:
1. Координација заједничких акција ради
превенције и сузбијања царинских
прекршаја
Стране ће сарађивати у изради анализа о развоју оперативне
ситуације и у размени информација и података у оквиру процеса
сузбијања незаконитих активности на граници;
Странке ће, на сопствену иницијативу или на захтев, у најкраћем времену обавити размену информација у погледу анализе
ризика за превенцију и откривање царинских прекршаја. Ова активност ће се обављати уз поштовање Споразума о стабилизацији
и придруживању између Европских заједница и њихових држава
чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране, као
и (Протокола 6 о узајамној административној помоћи у царинским
питањима наведеног споразума);
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Размена информација се врши између страна у границама
њихове надлежности и у складу са националним законодвавством.
Румунска страна ће водити рачуна и о законодавству Европске
уније.
Стране одређују организационе јединице које ће бити задужене за решавање проблема у вези са реализацијом овог протокола
и овлашћују их да директно сарађују.
Информације које стране шаљу или примају, како у усменом,
тако и у писменом облику, имаће поверљив карактер и моћи ће да
се користе јединоу циљу реализације овог протокола.
Стране ће организовати заједничке царинске операције у временским периодима које заједнички договоре, размену информација и обављање царинских контрола током заједничких операција, у складу са надлежностима које им дају законодавства њихових
земаља. Румунска страна ће водити рачуна и о законодавству
Европске уније.
2. Организовање курсева за обуку тимова који користе
обучене службене псе и размену искустава у сврху превенције
и откривања царинских прекршаја
Овлашћени царински службеници Републике Србије учествоваће на курсевима за обуку тимова који користе службене псе
обучене за откривање дроге и дувана. Тренинзи ће се обављати у
Центру за образовање тимова са службеним псима и дресуру Генералне царинске управе Румуније, у Гиургиу.
Тренинзи ће обухватати следеће активности:
Програми дресирања службених паса, приказивање нових
метода сакривања дрога и цигарета у разним предметима и превозним средствима, специфичне технике рада екипа са службеним
псима, као и провера степена истрошености службених паса.
3. Размена искустава у циљу усавршавања професионалне
обуке
Стране ће размењивати искуства, заједнички вршити професионалну обуку и дефинисати студије изводљивости у следећим
областима:
– Анализа и управљање ризиком
– Накнадна контрола
– Откривање дроге и дувана уз помоћ службених паса
– Искуства румунске стране из процеса приступања Европској унији
Финансијске трошкове у вези са разменом искустава и професионалном обуком покриваће свака страна за себе, или ће бити
покривени средствима Европске уније из фондова намењених техничкој помоћи, ако заједнички пројекти буду одобрени.
Стране ће именовати контакт особе које ће бити задужене за
размену искустава и координацију професионалних обука.
4. Праћење примене протокола о сарадњи
Стране ће формирати Радну групу за праћење примене Протокола о сарадњи, која ће периодично вршити процену ефикасности примене Протокола.
Овај протокол о сарадњи ступа на снагу 1. јануара 2015. године и важиће годину дана, а примењиваће се на начин да се не крши
национално законодавство, укључујући и законодавство Европске
уније. Овај протокол о сарадњи може бити продужен уз сагласност
обеју страна.
Овај протокол ће ступити на снагу након одобрења Владе Републике Србије.
Закључено у Темишвару на дан 27. новембра 2014, у два оригинална примерка.
За Управу царина Републике
Србије
Директор
Милош ТОМИЋ

Потпреседник Националне
агенције за фискалну управу
Romeo Florin NICOLAE

