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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма 
о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 

и Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ва зду шном 
са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на седници Четрнаестог ванредног заседања у 2015. годи
ни, 23. јула 2015. године.

ПР број 95
У Бе о гра ду, 27. јула 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју 
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сје ди ње них 

Аме рич ких Др жа ва

Члан 1. 
По твр ђу је се Спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де 

Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, са чи
њен 29. ма ја 2015. го ди не, у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп ском и 
ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу

бли ке Ср би је и Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у ори ги на лу 
на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ О ВА ЗДУ ШНОМ СА О БРА ЋА ЈУ 
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

ВЛА ДЕ СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АМЕ РИЧ КИХ ДР ЖА ВА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др
жа ва (у да љем тек сту: стра не уго вор ни це);

У же љи да уна пре де ме ђу на род ни ва зду хо плов ни си стем, ко
ји се за сни ва на тр жи шном над ме та њу авиопре во зи ла ца, уз ми ни
мал но по сре до ва ње и уре ђи ва ње од стра не вла да;

У же љи да олак ша ју про ши ре ње мо гућ но сти ме ђу на род ног 
ва зду шног са о бра ћа ја;

У же љи да омо гу ће авиопре во зи о ци ма да пут ни ци ма и шпе
ди те ри ма по ну де раз ли чи те мо гућ но сти за пру жа ње услу га по нај
ни жим це на ма, ко је ни су дис кри ми на тор ске и не пред ста вља ју зло
у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја, као и у же љи да под стак ну са ме 
авиопре во зи о це да раз ви ју и при ме не но ве и кон ку рент не це не;

У же љи да оси гу ра ју нај ви ши сте пен без бед но сти и обез бе
ђи ва ња у ме ђу на род ном ва зду шном са о бра ћа ју и по но во из ра жа
ва ју ћи озбиљ ну за бри ну тост по во дом прет њи упе ре них про тив 
обез бе ђи ва ња ва зду хо пло ва, чи ме се до во ди у опа сност без бед ност 
ли ца или имо ви не, не по вољ но ути че на оба вља ње ва зду шног са о
бра ћа ја и на ру ша ва по ве ре ње јав но сти у без бед ност ци вил ног ва
зду хо плов ства; и

Бу ду ћи да су пот пи сни це Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил
ном ва зду хо плов ству, отво ре не за пот пи си ва ње у Чи ка гу 7. де цем
бра 1944. го ди не;

До го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Де фи ни ци је

За по тре бе овог спо ра зу ма, осим ако дру га чи је ни је на ве де но, 
из раз:

1. „ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај” озна ча ва, за Ре
пу бли ку Ср би ју, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке 
Ср би је, а за Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ми ни стар ство са о бра
ћа ја, или ор ган ко ји пре у зме над ле жно сти овог ми ни стар ства и 
сва ко ли це или аген ци ју, овла шће ну да оба вља функ ци је ко је са да 
оба вља на ве де ни ор ган;

2. „Спо ра зум” озна ча ва овај спо ра зум, његовe Анексe, и све 
из ме не Спо ра зу ма и Анек са;

3. „ва зду шни са о бра ћај” озна ча ва јав ни пре воз пут ни ка, пр
тља га, ро бе и по ште ва зду хо пло вом, одво је но или у ком би на ци ји, 
ко ји се оба вља уз на док на ду или на јам;

4. „Кон вен ци ја” озна ча ва Кон вен ци ју о ме ђу на род ном ци вил
ном ва зду хо плов ству, отво ре ну за пот пи си ва ње у Чи ка гу 7. де цем
бра 1944. го ди не, и укљу чу је:

а) сва ку из ме ну, ко ја је сту пи ла на сна гу сход но чла ну 94 (а) 
Кон вен ци је, а ра ти фи ко ва ле су је обе стра не уго вор ни це; и

б) сва ки Анекс или сва ку ње го ву из ме ну, усво је ну пре ма чла
ну 90. Кон вен ци је, ако је тај Анекс или из ме на, у би ло ком пе ри о
ду, на сна зи за обе стра не уго вор ни це;

5. „од ре ђе ни авиопре во зи лац” озна ча ва авиопре во зи о ца, ко
ји је од ре ђен и овла шћен у скла ду са чла ном 3. овог спо ра зу ма;

6. „укуп ни тро шко ви” озна ча ва ју тро шко ве за пру же не услу
ге, плус оправ да не на кна де за ад ми ни стра тив не по тре бе;

7. „ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај” озна ча ва са о бра ћај ко ји 
се од ви ја кроз ва зду шни про стор из над те ри то ри ја ви ше од јед не 
др жа ве;

8. „це на” озна ча ва сва ку це ну пре во за, из нос или на кна ду 
за пре воз пут ни ка (и њи хо вог пр тља га) и/или ро бе (ис кљу чу ју ћи 
по шту) у ва зду шном са о бра ћа ју, ко ју на пла ћу ју авиопре во зи о ци, 
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укљу чу ју ћи и аген те, као и усло ве пре ма ко ји ма се од ре ђу је при
мен љи вост це не пре во за, из но са или на кна де;

9. „за у ста вља ње у не ко мер ци јал не свр хе” озна ча ва сва ко сле
та ње ко је не ма за циљ укр ца ва ње или ис кр ца ва ње пут ни ка, пр тља
га, ро бе и/или по ште у ва зду шном са о бра ћа ју;

10. „те ри то ри ја” озна ча ва коп не на под руч ја, уну тра шње во
де и те ри то ри јал не во де под за ко ни том ју рис дик ци јом и упра вом 
стра не уго вор ни це; и

11. „на кна де ко ри сни ка” озна ча ва на кна де ко је су уве де не 
авиопре во зи о ци ма за ко ри шће ње аеро дро ма, сред ста ва за ва зду
шну пло вид бу, или сред ства или услу га за обез бе ђи ва ње у ва зду
хо плов ству, укљу чу ју ћи и оста ла сред ства и услу ге с тим у ве зи.

Члан 2.

Да ва ње пра ва

1. Сва ка стра на уго вор ни ца да је дру гој стра ни уго вор ни ци 
сле де ћа пра ва за оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја од 
стра не авиопре во зи ла ца дру ге стра не уго вор ни це:

а) пра во да ле те пре ко те ри то ри је ње не др жа ве без сле та ња;
б) пра во да сле ћу на те ри то ри ју ње не др жа ве у не ко мер ци јал

не свр хе; и
в) оста ла пр ва утвр ђе на овим спо ра зу мом.
2. Под ра зу ме ва се да овај члан не да је пра во од ре ђе ном авио

пре во зи о цу или авиопре во зи о ци ма јед не стра не уго вор ни це да, 
на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, укр ца ва ју пут ни ке, њи хов 
пр тљаг, ро бу или по шту ко ји се пре во зе уз на кна ду и чи је је од ре
ди ште не ко дру го ме сто на те ри то ри ји те дру ге стра не уго вор ни це.

Члан 3.

Од ре ђи ва ње и из да ва ње до зво ла

1. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да по соп стве ној же
љи од ре ди број авиопре во зи ла ца за оба вља ње ме ђу на род ног ва
зду шног са о бра ћа ја у скла ду са овим спо ра зу мом, као и да по ву че 
или из ме ни оба ве ште ња о од ре ђе њу. Оба ве ште ња о од ре ђе њу се 
до ста вља ју дру гој стра ни уго вор ни ци ди пло мат ским пу тем, у пи
са ној фор ми и у њи ма се на во ди да ли је авиопре во зи лац овла
шћен да оба вља вр сту ва зду шног са о бра ћа ја утвр ђе ну у Анек су I 
или y Анек су II, или у оба.

2. По при је му оба ве ште ња о од ре ђе њу, као и зах те ва од ре
ђе ног авиопре во зи о ца, у фор ми и на на чин ко ји је пред ви ђен за 
до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја и тех нич ке до зво ле, ор га ни над ле
жни за ва зду шни са о бра ћај дру ге стра не уго вор ни це из да ју од го
ва ра ју ће до зво ле уз ми ни мал но про це ду рал но од ла га ње, под усло
вом да:

а) ве ћин ско вла сни штво и ствар на кон тро ла над тим авиопре
во зи о цем при па да ју (1) стра ни уго вор ни ци ко ја од ре ђу је авиопре
во зи о ца или ње ним др жа вља ни ма, или и јед ни ма и дру ги ма; или 
(2) у слу ча ју авиопре во зи ла ца ко је је од ре ди ла Ре пу бли ка Ср би ја, 
при па да ју др жа ви чла ни ци ЕУ или др жа вља ни ма те др жа ве или 
тих др жа ва, или и јед ни ма и дру ги ма, док год је САДЕУ спо ра зум 
о ва зду шном са о бра ћа ју, пот пи сан 25. и 30. апри ла 2007. го ди не, 
са из ме на ма и до пу на ма, на сна зи или се при вре ме но при ме њу је;

б) авиопре во зи лац је сте авиопре во зи лац стра не уго вор ни це 
пре ма чла ну 1, тач ка 5. Спо ра зу ма;

в) је од ре ђе ни авиопре во зи лац оспо со бљен да ис пу ња ва усло
ве про пи са не у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма ко је стра на уго вор
ни ца, ко ја раз ма тра зах тев или зах те ве, уоби ча је но при ме њу је за 
оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја; и

г) стра на уго вор ни ца ко ја од ре ђу је авиопре во зи о ца одр жа ва 
и спро во ди стан дар де на ве де не у чл. 6. и 7. Спо ра зу ма.

Члан 4.

По вла че ње до зво ла

1. Јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же да по ву че, су спен
ду је или огра ни чи до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја или тех нич ке 

до зво ле авиопре во зи о цу кoга је од ре ди ла дру га стра на уго вор ни
ца, у слу ча ју да:

а) ве ћин ско вла сни штво и ствар на кон тро ла над тим авио
пре во зи о цем не при па да ју (1) стра ни уго вор ни ци ко ја од ре ђу је 
авиопре во зи о ца, др жа вља ни ма те стра не уго вор ни це, или и јед ни
ма и дру ги ма; или (2) у слу ча ју авиопре во зи ла ца ко је је од ре ди ла 
Ре пу бли ка Ср би ја, не при па да ју др жа ви чла ни ци ЕУ, др жа вља ни
ма те др жа ве или тих др жа ва, или и јед ни ма и дру ги ма, док год 
је САДЕУ спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју, пот пи сан 25. и 30. 
апри ла 2007. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма, на сна зи или се при
вре ме но при ме њу је;

б) авиопре во зи лац ни је авиопре во зи лац стра не уго вор ни це 
пре ма чла ну 1, тач ка 5. Спо ра зу ма;

в) се авиопре во зи лац не при др жа ва за ко на и про пи са на ве де
них у чла ну 5. (При ме на за ко на) овог спо ра зу ма; или

г) дру га стра на уго вор ни ца не одр жа ва и не спро во ди стан
дар де на ве де не у чла ну 6. (Ва зду хо плов на без бед ност) овог спо
ра зу ма.

2. Уко ли ко пред у зи ма ње не по сред них ме ра ни је по треб но у 
ци љу да љег спре ча ва ња кр ше ња од ре да ба из ста ва 1. тач. в) и г) 
овог чла на, пра ва утвр ђе на овим чла ном се при ме њу ју тек на кон 
кон сул та ци ја са дру гом стра ном уго вор ни цом.

3. Овим чла ном се не огра ни ча ва ју пра ва јед не или дру ге 
стра не уго вор ни це да су спен ду је, по ву че, огра ни чи или усло ви 
до зво ле за оба вља ње ва зду шног са о бра ћа ја или тех нич ке до зво ле 
авиопре во зи о цу или авиопре во зи о ци ма дру ге стра не уго вор ни це, 
у скла ду са од ред ба ма чла на 7. овог спо ра зу ма.

Члан 5.

При ме на за ко на

1. При ли ком ула ска на те ри то ри ју, бо рав ка и од ла ска са те
ри то ри је јед не стра не уго вор ни це, авиопре во зи о ци дру ге стра не 
уго вор ни це при др жа ва ју се за ко на и про пи са те стра не уго вор ни
це, ко ји се од но се на ко ри шће ње и на ви га ци ју ва зду хо пло ва.

2. При ли ком ула ска на те ри то ри ју, бо рав ка или од ла ска са 
те ри то ри је јед не стра не уго вор ни це, за ко ни и про пи си те стра не 
уго вор ни це, ко ји се од но се на ула зак на ње ну те ри то ри ју или од ла
зак са ње не те ри то ри је пут ни ка, по са де или ро бе на ва зду хо пло ву, 
(укљу чу ју ћи про пи се ко ји се од но се на ула зак, ца ри ње ње, обез бе
ђи ва ње у ва зду хо плов ству, исе ље ње, па со ше, ца ри ну и ка ран тин, 
или ако се ра ди о по шти, по штан ске про пи се), по шту ју се од стра
не или у име пут ни ка, по са де или ро бе авиопре во зи ла ца дру ге 
стра не уго вор ни це.

Члан 6.

Ва зду хо плов на без бед ност

1. Сва ка стра на уго вор ни ца при зна је као ва же ће по твр де о 
пло вид бе но сти, по твр де о оспо со бље но сти и до зво ле ко је је из да ла 
или при зна ла ва же ћим дру га стра на уго вор ни ца, а ко је су и да ље 
на сна зи, за по тре бе оба вља ња ва зду шног са о бра ћа ја пред ви ђе ног 
овим спо ра зу мом, под усло вом да су зах те ви за из да ва ње уве ре ња 
или до зво ла бар јед на ки ми ни мал ним стан дар ди ма ко ји мо гу би ти 
утвр ђе ни у скла ду са Кон вен ци јом. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, 
ме ђу тим, да од би је да при зна као ва же ће, за ле то ве из над сво је те
ри то ри је, по твр де о оспо со бље но сти и до зво ле ко је је ње ним др жа
вља ни ма из да ла, или при зна ла дру га стра на уго вор ни ца.

2. Јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же да за тра жи кон
сул та ци је о стан дар ди ма без бед но сти ко је спро во ди дру га стра на 
уго вор ни ца, а ко ји се од но се на ва зду хо плов не уре ђа је, по са де и 
оба вља ње са о бра ћа ја од стра не од ре ђе них авиопре во зи ла ца. Ако 
по сле кон сул та ци ја, јед на стра на уго вор ни ца за кљу чи да дру га 
стра на уго вор ни ца не одр жа ва и не спро во ди ефи ка сно стан дар де 
и зах те ве без бед но сти у овим обла сти ма, ко ји су бар јед на ки ми ни
мал ним стан дар ди ма ко ји мо гу би ти утвр ђе ни у скла ду са Кон вен
ци јом, дру га стра на уго вор ни ца би ва оба ве ште на о тим за кључ ци
ма и ко ра ци ма ко ји се сма тра ју по треб ним за ускла ђи ва ње са тим 
ми ни мал ним стан дар ди ма и пред у зи ма од го ва ра ју ћу ко рек тив ну 
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ме ру. Сва ка стра на уго вор ни ца за др жа ва пра во да об у ста ви, по ву че 
или огра ни чи до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја или тех нич ку до зво
лу авиопре во зи о цу или авиопре во зи о ци ма ко је је од ре ди ла дру га 
стра на уго вор ни ца, у слу ча ју да дру га стра на уго вор ни ца не пре ду
зме од го ва ра ју ћу ко рек тив ну ме ру у ра зум ном вре мен ском пе ри о ду.

Члан 7.

Обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству

1. У скла ду са њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма пре ма ме ђу
на род ном пра ву, стра не уго вор ни це по но во по твр ђу ју да њи хо
ва ме ђу соб на оба ве за да обез бе ђу ју ци вил но ва зду хо плов ство од 
не за ко ни тих рад њи пред ста вља са став ни део овог спо ра зу ма. Без 
огра ни че ња њи хо вих пра ва и оба ве за пре ма ме ђу на род ном пра ву, 
стра не уго вор ни це по себ но по сту па ју у скла ду са од ред ба ма Кон
вен ци је о кри вич ним де ли ма и не ким дру гим ак ти ма из вр ше ним у 
ва зду хо пло ву, са чи ње не у То ки ју 14. сеп тем бра 1963. го ди не, Кон
вен ци је о су зби ја њу не за ко ни те от ми це ва зду хо пло ва, са чи ње не у 
Ха гу 16. де цем бра 1970. го ди не, Кон вен ци је о су зби ја њу не за ко
ни тих ака та упе ре них про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов
ства, са чи ње не у Мон тре а лу 23. сеп тем бра 1971. го ди не и Про то
ко ла о су зби ја њу не за ко ни тих ака та на си ља на аеро дро ми ма ко ји 
слу же ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству, ко јим се до пу њу
је Кон вен ци ја о су зби ја њу не за ко ни тих ака та упе ре них про тив без
бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства, са чи ње ног у Мон тре а лу 24. 
фе бру а ра 1988. го ди не.

2. Стра не уго вор ни це, на зах тев, пру жа ју јед на дру гој сву по
треб ну по моћ ра ди спре ча ва ња не за ко ни тих от ми ца ци вил них ва
зду хо пло ва и дру гих не за ко ни тих рад њи упе ре них про тив без бед
но сти тих ва зду хо пло ва, њи хо вих пут ни ка и по са да, аеро дро ма и 
уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу и би ло ко је дру ге прет ње упе ре не 
про тив обез бе ђи ва ња у ци вил ном ва зду хо плов ству.

3. Стра не уго вор ни це, у ме ђу соб ним од но си ма, по сту па ју у 
скла ду са стан дар ди ма обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству и од го
ва ра ју ћим пре по ру че ним прак са ма ко је је утвр ди ла Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја ци вил ног ва зду хо плов ства у Анек си ма уз Кон вен ци
ју; оне зах те ва ју да ко ри сни ци ва зду хо пло ва у њи хо вом ре ги стру, 
ко ри сни ци ва зду хо пло ва чи је је глав но се ди ште или стал но бо ра
ви ште на њи хо вој те ри то ри ји, као и ко ри сни ци аеро дро ма на њи
хо вој те ри то ри ји, по сту па ју у скла ду са од ред ба ма о обез бе ђи ва њу 
у ва зду хо плов ству.

4. Сва ка стра на уго вор ни ца је са гла сна да по шту је од ред бе 
о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству, ко је дру га стра на уго вор ни ца 
зах те ва за ула зак на те ри то ри ју, за вре ме бо рав ка или од ла ска са 
те ри то ри је др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це и да при ме њу ју аде
кват не ме ре за за шти ту ва зду хо пло ва и пре глед пут ни ка, по са де и 
њи хо вог руч ног пр тља га, као и ро бе и за ли ха ва зду хо пло ва, пре и 
за вре ме укр ца ва ња или уто ва ра. Сва ка стра на уго вор ни ца по зи
тив но раз ма тра сва ки зах тев дру ге стра не уго вор ни це за при ме ну 
оправ да них спе ци јал них ме ра обез бе ђи ва ња због од ре ђе не прет ње.

5. У слу ча ју по ја ве не ког ин ци ден та или прет ње ин ци ден том 
не за ко ни те от ми це ци вил ног ва зду хо пло ва, или дру гих не за ко ни
тих рад њи упе ре них про тив без бед но сти пут ни ка, по са де, ва зду
хо пло ва, аеро дро ма или уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу, стра не уго
вор ни це по ма жу јед на дру гој олак ша ва њем ко му ни ка ци је и дру гим 
од го ва ра ју ћим ме ра ма на ме ње ним за бр зо и без бед но окон ча ње 
ин ци ден та или прет ње.

6. У слу ча ју ка да јед на стра на уго вор ни ца оправ да но сма тра 
да се дру га стра на уго вор ни ца не при др жа ва од ре да ба о обез бе ђи
ва њу у ва зду хо плов ству из овог чла на, ор га ни над ле жни за ва зду
шни са о бра ћај те стра не уго вор ни це мо гу зах те ва ти хит не кон сул
та ци је са ор га ни ма над ле жним за ва зду шни са о бра ћај дру ге стра не 
уго вор ни це. Ако се у ро ку од 15 да на на кон под но ше ња зах те ва 
не по стиг не за до во ља ва ју ћи до го вор, ства ра ју се осно ве за об у ста
ву, по вла че ње, огра ни че ње или усло вља ва ње до зво ле за оба вља ње 
са о бра ћа ја и тех нич ких до зво ла од ре ђе ном авиопре во зи о цу или 
авиопре во зи о ци ма те дру ге стра не уго вор ни це. У хит ном слу ча ју, 
јед на стра на уго вор ни ца мо же пред у зе ти при вре ме не ме ре пре ис
те ка пе ри о да од 15 да на.

Члан 8.

Ко мер ци јал не мо гућ но сти

1. Aвиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це има ју пра во да 
отво ре пред став ни штва на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, у 
ци љу уна пре ђе ња ва зду шног са о бра ћа ја и про да је услу ге пре во за.

2. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це, у скла
ду са за ко ни ма и про пи си ма дру ге стра не уго вор ни це ко ји се од но се 
на ула зак, бо ра вак и за по шља ва ње, има ју пра во да до ве ду и за по сле 
на те ри то ри ји те дру ге стра не уго вор ни це ру ко во де ће, про дај но, тех
нич ко, опе ра тив но и дру го струч но осо бље, по треб но за оба вља ње 
ва зду шног са о бра ћа ја.

3. Сва ки од ре ђе ни авиопре во зи лац има пра во да са мо стал но 
оба вља зе маљ ско оп слу жи ва ње свог ва зду хо пло ва на те ри то ри ји 
дру ге стра не уго вор ни це („са мо оп слу жи ва ње”), или да, по соп
стве ном на хо ђе њу, иза бе ре не ког од аге на та, за пру жа ње услу га те 
вр сте, у пот пу но сти или де ли мич но. Та пра ва под ле жу са мо фи
зич ким огра ни че њи ма ко ја про ис ти чу из без бед но сне си ту а ци је 
на аеро дро му. Ако та си ту а ци ја оне мо гу ћа ва са мо оп слу жи ва ње, 
зе маљ ско оп слу жи ва ње ва зду хо пло ва је до ступ но свим авиопре
во зи о ци ма под јед на ким усло ви ма; на кна де се од ре ђу ју на осно ву 
тро шко ва за пру же не услу ге и сва ка та ква услу га од го ва ра вр сти и 
ква ли те ту услу га ко је би би ле пру же не да по сто ји мо гућ ност са мо
оп слу жи ва ња.

4. Авиопре во зи о ци стра на уго вор ни ца мо гу да про да ју пут
не кар те на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це ди рект но и, по 
на хо ђе њу авиопре во зи о ца, пре ко сво јих аге на та, осим у слу ча ју 
ка да је то дру га чи је пред ви ђе но про пи си ма о ван ред ном чар тер ва
зду шном са о бра ћа ју др жа ве у ко јој ван ред ни чар тер са о бра ћај от
по чи ње, а ко ји се од но се на за шти ту нов ча них сред ста ва пут ни ка 
и пра ва пут ни ка на от ка зи ва ње ле та и по вра ћај сред ста ва. Сва ки 
авиопре во зи лац има пра во да про да је те пут не кар те, а сва ко ли це 
мо же сло бод но да их ку пи у зва нич ној ва лу ти те те ри то ри је, или у 
оста лим сло бод но кон вер ти бил ним ва лу та ма.

5. Сва ки авиопре во зи лац има пра во да, на зах тев, кон вер ту је 
и пре не се у сво ју др жа ву ло кал но оства рен ви шак при хо да. Кон
вер зи ја и пре нос се до зво ља ва ју без ика квих огра ни че ња или опо
ре зи ва ња са ме тран сак ци је, по зва нич ном кур су за те ку ће тран сак
ци је и пре но се на дан ка да авиопре во зи лац под не се ини ци јал ни 
зах тев за пре нос сред ста ва.

6. Авиопре во зи о ци стра на уго вор ни ца има ју пра во да, на 
те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, пла ћа ју ло кал не тро шко ве, 
укљу чу ју ћи и ку по ви ну го ри ва, у ло кал ној ва лу ти. Авиопре во зи
о ци стра на уго вор ни ца мо гу, по соп стве ном на хо ђе њу, да пла ћа
ју тро шко ве оства ре не на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це и 
у сло бод но кон вер ти бил ним ва лу та ма, у скла ду са на ци о нал ним 
мо не тар ним про пи си ма.

7. При ли ком оба вља ња или одр жа ва ња одо бре ног са о бра ћа
ја на уго во ре ним ли ни ја ма, сва ки од ре ђе ни авиопре во зи лац јед не 
стра не уго вор ни це мо же да скла па мар ке тин шке до го во ре о са рад
њи, као што су „bloc kedspa ce”, по де ла ко да или спо ра зу ми о из
најм љи ва њу ва зду хо пло ва, са: 

а) авиопре во зи о цем или авиопре во зи о ци ма јед не или дру ге 
стра не уго вор ни це;

б) авиопре во зи о цем или авиопре во зи о ци ма тре ће др жа ве; и
в) пру жа о цем пре во зних услу га коп не ним пу тем из би ло ко је 

др жа ве;
под усло вом да све стра не у спо ра зу му (i) по се ду ју од го ва ра ју ћа 
одо бре ња и (ii) ис пу ња ва ју усло ве ко ји се обич но зах те ва ју та квим 
до го во ри ма.

8. Без об зи ра на све оста ле од ред бе овог спо ра зу ма, авиопре
во зи о ци и по сред ни пру жа о ци услу га пре во за ро бе обе стра не уго
вор ни це има ју пра во да, у ве зи са оба вља њем ме ђу на род ног ва зду
шног са о бра ћа ја, без огра ни че ња ко ри сте све ви до ве пре во за ро бе 
коп не ним пу тем за или из сва ког ме ста на те ри то ри ја ма стра на 
уго вор ни ца или тре ћих др жа ва, укљу чу ју ћи и пре воз до аеро дро
ма или са аеро дро ма са ца рин ским олак ши ца ма и укљу чу ју ћи, где 
је то мо гу ће, пра во на пре воз ро бе из ца рин ског ма га ци на, сход
но ва же ћим за ко ни ма и про пи си ма. Та кву ро бу, би ло да се пре во зи 
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коп не ним пу тем или ва зду шним пу тем, пре гле да ју ца рин ски ор га
ни на аеро дро му и има пра во на олак ши це. Авиопре во зи о ци мо гу 
са ми да вр ше пре воз коп не ним пу тем или да га оба вља ју у до го во
ру са дру гим пре во зи о ци ма, укљу чу ју ћи и пре воз коп не ним пу тем 
ко ји обез бе ђу ју дру ги авиопре во зи о ци или по сред ни пру жа о ци 
услу га пре во за ро бе у ва зду шном са о бра ћа ју. Овај ин тер мо дал ни 
тип пре во за ро ба мо же да се оба вља по је ди нач но, по ком би но ва ној 
це ни за пре воз ва зду шним и коп не ним пу тем, под усло вом да шпе
ди те ри ни су до ве де ни у за блу ду по во дом чи ње ни ца о та квој вр сти 
пре во за.

Члан 9.

Ца рин ске да жби не и на кна де

1. По до ла ску на те ри то ри ју јед не стра не уго вор ни це, ва зду
хо плов ко јим се оба вља ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај од стра
не од ре ђе них авиопре во зи ла ца дру ге стра не уго вор ни це, ре дов на 
опре ма ва зду хо пло ва, опре ма на зе мљи, го ри во, ма зи ва, по тро шне 
тех нич ке за ли хе, ре зер вни де ло ви (укљу чу ју ћи мо то ре), за ли хе на 
ва зду хо пло ву (укљу чу ју ћи и, али не огра ни ча ва ју ћи се на хра ну, 
без ал ко хол не и ал ко хол не на пит ке, ду ван и дру ге про из во де ко ји 
су на ме ње ни за про да ју или снаб де ва ње пут ни ка то ком ле та у огра
ни че ним ко ли чи на ма) и дру ги пред ме ти на ме ње ни ис кљу чи во за 
ко ри шће ње или оп слу жи ва ње ва зду хо пло ва ко ји оба вља ју ме ђу на
род ни ва зду шни са о бра ћај, осло ба ђа ју се, на ба зи ре ци про ци те та, 
свих уво зних огра ни че ња, так са на вла сни штво и по ре за на ка пи
тал, ца рин ских да жби на, ак ци за и слич них на кна да ко је су (а) уве
де не од стра не на ци о нал них вла сти, и (б) ни су за сно ва не на тро
шку за пру же не услу ге, под усло вом да опре ма и за ли хе оста ну на 
ва зду хо пло ву.

2. Од так си, по ре за, на кна да и да жби на на ве де них у ста ву 1. 
овог чла на, осим на кна да ко је су ба зи ра не на тро шку за пру же ну 
услу гу, на осно ву ре ци про ци те та, осло ба ђа ју се и:

а) за ли хе ва зду хо пло ва уне те на те ри то ри ју јед не стра не уго
вор ни це или на ба вље не на те ри то ри ји те стра не уго вор ни це, уз 
ра зум на огра ни че ња, а на ме ње не за ко ри шће ње на ва зду хо пло ву 
у од ла ску дру ге стра не уго вор ни це ко јим се оба вља ме ђу на род ни 
ва зду шни са о бра ћај, чак и ка да ове за ли хе тре ба да се ис ко ри сте на 
де лу пу то ва ња ко је се оба вља из над те ри то ри је стра не уго вор ни це 
на ко јој су уне те на ва зду хо плов;

б) зе маљ ска опре ма и ре зер вни де ло ви (укљу чу ју ћи мо то ре) 
уне ти на те ри то ри ју јед не стра не уго вор ни це ра ди сер ви си ра ња, 
одр жа ва ња или по прав ке ва зду хо пло ва, ко ји за оба вља ње ме ђу на
род ног ва зду шног са о бра ћа ја ко ри сти авиопре во зи лац дру ге стра
не уго вор ни це;

в) го ри во, ма зи ва и по тро шне тех нич ке за ли хе, уне ти на те
ри то ри ју јед не стра не уго вор ни це или на ба вље ни на те ри то ри ји те 
стра не уго вор ни це ра ди ко ри шће ња на ва зду хо пло ву, ко ји за оба
вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја ко ри сти авиопре во зи
лац дру ге стра не уго вор ни це, чак и ка да ове за ли хе тре ба да се ис
ко ри сте на де лу пу то ва ња ко је се оба вља из над те ри то ри је стра не 
уго вор ни це на ко јој су уне те на ва зду хо плов; и

г) про мо тив ни и ре клам ни ма те ри ја ли уне ти на те ри то ри ју 
јед не стра не уго вор ни це или на ба вље ни на те ри то ри ји те стра не 
уго вор ни це, уз ра зум на огра ни че ња, ра ди ко ри шће ња на ва зду хо
пло ву у од ла ску ко ји за оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о
бра ћа ја ко ри сти авиопре во зи лац дру ге стра не уго вор ни це, чак и 
ка да ове за ли хе тре ба да се ис ко ри сте на де лу пу то ва ња ко је се 
оба вља из над те ри то ри је стра не уго вор ни це на ко јој су уне те на 
ва зду хо плов.

3. Мо же се зах те ва ти да се опре ма и за ли хе, на ве де ни у ст. 1. 
и 2. овог чла на, др же под над зо ром или кон тро лом од го ва ра ју ћих 
ор га на.

4. Из у зе ћа пред ви ђе на овим чла ном се, та ко ђе, при ме њу ју у 
слу ча је ви ма ка да су од ре ђе ни авиопре во зи о ци јед не стра не уго
вор ни це скло пи ли спо ра зу ме са дру гим авиопре во зи о цем, ко јем 
дру га стра на уго вор ни ца да је слич на из у зе ћа о зај му или пре но су 
пред ме та на ве де них у ст. 1. и 2. овог чла на на те ри то ри ју дру ге 
стра не уго вор ни це.

Члан 10.

На кна де ко ри сни ка

1. На кна де ко ри сни ка, ко је мо гу да бу ду уве де не од стра не 
над ле жних ор га на или те ла за од ре ђи ва ње на кна да сва ке стра не 
уго вор ни це авиопре во зи о ци ма дру ге стра не уго вор ни це, су пра
вед не, оправ да не, ни су нео прав да но дис кри ми на тор ске и пра вич
но су рас по де ље не ме ђу ка те го ри ја ма ко ри сни ка. У сва ком слу ча ју, 
све на кна де ко ри сни ка авиопре во зи о ци ма дру ге стра не уго вор ни
це од ре ђу ју се пре ма усло ви ма ко ји ни су ма ње по год ни од нај по
год ни јих усло ва ко ји су до ступ ни би ло ком дру гом авиопре во зи о
цу, у вре ме ка да су на кна де утвр ђе не.

2. На кна де ко ри сни ка ко је су уве де не авиопре во зи о ци ма дру
ге стра не уго вор ни це мо гу да од ра жа ва ју, али не и да пре ва зи ла зе, 
укуп ни тро шак над ле жних ор га на или те ла за од ре ђи ва ње на кна да 
ко ји се од но се на обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег аеро дро ма, аеро дром
ског окру же ња, ва зду шне пло вид бе, уре ђа ја за ва зду хо плов ну без
бед ност и услу га на аеро дро му или у окви ру аеро дром ског си сте ма. 
Ова кве на кна де мо гу да об у хва та ју и оправ да ни по вра ћај нов ча них 
сред ста ва, на кон амор ти за ци је. Уре ђа ји и услу ге, за чи је се ко ри
шће ње на пла ћу ју на кна де, би ће пру же ни на ефи ка сним и еко ном
ски за сно ва ним осно ва ма.

3. Сва ка стра на уго вор ни ца под сти че кон сул та ци је из ме ђу над
ле жних ор га на или те ла за од ре ђи ва ње на кна да на сво јој те ри то ри ји 
и авиопре во зи ла ца ко ји ко ри сте услу ге и уре ђа је и под сти че над
ле жне ор га не или те ла за од ре ђи ва ње на кна де и авиопре во зи о це 
на раз ме ну ин фор ма ци ја ко је мо гу би ти по треб не за тач ну про це ну 
оправ да но сти на кна да, у скла ду са прин ци пи ма из не тим у ст. 1. и 2. 
овог чла на. Сва ка стра на уго вор ни ца под сти че ор га не над ле жне за 
од ре ђи ва ње на кна да да ко ри сни ци ма до ста ве ра зу мљи во оба ве ште
ње о сва ком пред ло гу но ве на кна де за ко ри сни ке, ка ко би се ко ри
сни ци ма омо гу ћи ло да из не су сво ја гле ди шта пре не го што се из вр
ше из ме не на кна да.

4. Ни јед на стра на уго вор ни ца се, при ли ком спро во ђе ња про
це ду ра за ре ша ва ње спо ро ва, пред у зе тих сход но чла ну 15, не сма
тра од го вор ном за кр ше ње од ре да ба овог чла на, осим ако (а) она не 
из вр ши про це ну на кна де или по ступ ка ко ји су пред мет не за до вољ
ства дру ге стра не уго вор ни це у ра зум ном вре мен ском ро ку; или ако 
(б) на кон про це не не пре ду зме све што је у ње ној мо ћи да про ме ни 
би ло ко ју на кна ду или по сту пак ко ји ни је у скла ду са овим чла ном.

Члан 11.

Пра вич на кон ку рен ци ја

1. Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва пра вич ну и под јед на
ку мо гућ ност од ре ђе ним авиопре во зи о ци ма стра на уго вор ни ца за 
над ме та ње при ли ком оба вља ња ме ђу на род ног ва зду шног са о бра
ћа ја, утвр ђе ног овим спо ра зу мом.

2. Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва сва ком од ре ђе ном 
авиопре во зи о цу да од ре ди фре квен ци ју и ка па ци тет ме ђу на род
ног ва зду шног са о бра ћа ја, ко је он ну ди на осно ву ко мер ци јал них 
усло ва на тр жи шту. Сход но овом пра ву, ни јед на стра на уго вор ни ца 
не ће јед но стра но огра ни ча ва ти обим са о бра ћа ја, фре квен ци ју или 
ре дов ност услу га, или вр сту, од но сно вр сте, ва зду хо пло ва ко је ко
ри сте од ре ђе ни авиопре во зи о ци дру ге стра не уго вор ни це, осим 
ако се то не зах те ва из ца рин ских, тех нич ких, опе ра тив них раз ло га 
или раз ло га ко ји се од но се на очу ва ње жи вот не сре ди не, сход но је
дин стве ним усло ви ма, про пи са ним чла ном 15. Кон вен ци је.

3. Ни јед на стра на уго вор ни ца не ће на мет ну ти од ре ђе ним 
авиопре во зи о ци ма дру ге стра не уго вор ни це би ло ко ји зах тев ко ји 
се од но си на ка па ци тет, фре квен ци ју или са о бра ћај, ко ји би био у 
су прот но сти са ци љем овог спо ра зу ма.

4. Ни јед на стра на уго вор ни ца не ће зах те ва ти од авиопре во
зи ла ца дру ге стра не уго вор ни це да им, у ци љу одо бра ва ња, до ста
ве на увид ре до ве ле те ња, про гра ме ван ред них чар тер ле то ва, или 
опе ра тив не пла но ве, осим ако се то не зах те ва на рав но прав ним 
осно ва ма ра ди при ме не је дин стве них усло ва пред ви ђе них ста вом 
2. овог чла на, или ако то ни је по себ но одо бре но у Анек су овог спо
ра зу ма. Ако јед на стра на уго вор ни ца зах те ва до ста ву по да та ка у 
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ин фор ма тив не свр хе, он да она сво ди на ми ни мум ад ми ни стра тив
не зах те ве и про це ду ре ко ји ма се оп те ре ћу ју по сред ни ци и авио
пре во зи о ци дру ге стра не уго вор ни це при ли ком до ста вља ња по да
та ка.

Члан 12.

Од ре ђи ва ње це на

1. Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва да це не за оба вља ње 
ва зду шног са о бра ћа ја утвр ди сва ки од ре ђе ни авиопре во зи лац, на 
осно ву ко мер ци јал них усло ва на тр жи шту. Ин тер вен ци је стра на 
уго вор ни ца се огра ни ча ва ју на:

а) спре ча ва ње нео прав да но дис кри ми на тор ских це на или по
сту па ка;

б) за шти ту по тро ша ча од це на ко је су нео прав да но ви со ке или 
ре стрик тив не због зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја; и

в) за шти ту авиопре во зи ла ца од це на ко је су ве штач ки ни ске 
због не по сред не или по сред не суб вен ци је или по др шке вла де.

2. Стра не уго вор ни це не ће зах те ва ти од од ре ђе них авиопре
во зи ла ца да на увид до ста вља ју це не за оба вља ње ме ђу на род ног 
ва зду шног са о бра ћа ја из ме ђу те ри то ри ја стра на уго вор ни ца. Без 
об зи ра на на пред на ве де но, од ре ђе ни авиопре во зи о ци стра на уго
вор ни ца омо гу ћа ва ју, на зах тев, ор га ни ма над ле жним за ва зду шни 
са о бра ћај стра на уго вор ни ца ди рек тан при ступ ин фор ма ци ја ма о 
ра ни јим, ва же ћим и пред ло же ним це на ма, на на чин и у фор ми ко ја 
је при хва тљи ва за на ве де не над ле жне ор га не.

3. Ни јед на стра на уго вор ни ца не ће јед но стра но пред у зи ма ти 
ме ре ра ди спре ча ва ња уво ђе ња или да ље при ме не ценe ко ју пред
ла же за на пла ту или на пла ћу је (i) авиопре во зи лац јед не или дру ге 
стра не уго вор ни це за оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра
ћа ја из ме ђу те ри то ри ја стра на уго вор ни ца, или (ii) авиопре во зи
лац јед не стра не уго вор ни це за оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног 
са о бра ћа ја из ме ђу те ри то ри је дру ге стра не уго вор ни це и не ке дру
ге др жа ве, укљу чу ју ћи у оба слу ча ја и пре воз на ме ђу ли ниј ској или 
уну тарли ниј ској осно ви. Ако јед на или дру га стра на уго вор ни ца 
сма тра да је би ло ко ја це на у су прот но сти са ста вом 1. овог чла на, 
она зах те ва кон сул та ци је и оба ве шта ва дру гу стра ну уго вор ни цу о 
раз ло зи ма свог не за до вољ ства, што је пре мо гу ће. Кон сул та ци је се 
одр жа ва ју нај ка сни је 30 да на од да ту ма при је ма зах те ва и стра не 
уго вор ни це са ра ђу ју при ли ком при ба вља ња ин фор ма ци ја ко је су 
по треб не за пра вич но ре ше ње про бле ма. Ако стра не уго вор ни це 
по стиг ну спо ра зум по во дом це не за ко ју је до ста вље но оба ве ште
ње о не сла га њу, сва ка стра на уго вор ни ца се тру ди да спро ве де тај 
спо ра зум. Без та квог за јед нич ког спо ра зу ма, це на сту па на сна гу 
или оста је на сна зи.

Члан 13.

Кон сул та ци је

Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, у сва ко до ба, да зах те ва кон
сул та ци је у ве зи са овим спо ра зу мом. Та кве кон сул та ци је от по чи
њу што је пре мо гу ће, а нај ка сни је 60 да на од да ту ма ка да дру га 
стра на уго вор ни ца при ми зах тев, осим ако ни је дру га чи је до го во
ре но.

Члан 14.

Из ме не и до пу не

1. Овај спо ра зум мо же би ти из ме њен и до пу њен пи са ним до
го во ром стра на уго вор ни ца.

2. Из ме не и до пу не сту па ју на сна гу да ту мом по след ње но
те у окви ру раз ме не ди пло мат ских но та из ме ђу стра на уго вор ни ца 
ко јим се по твр ђу је да су за вр ше не све уну тра шње про це ду ре нео п
ход не за сту па ње на сна гу из ме на и до пу на.

3. У слу ча ју да на сна гу сту пи оп шти мул ти ла те рал ни спо ра
зум о ва зду шном са о бра ћа ју, ко ме су при сту пи ле обе стра не уго
вор ни це, стра не уго вор ни це се ме ђу соб но кон сул ту ју ка ко би утвр
ди ле да ли је и у ком оби му по треб но ме ња ти овај спо ра зум ка ко 
би био ускла ђен са од ред ба ма та квог мул ти ла те рал ног спо ра зу ма.

Члан 15.

Ре ша ва ње спо ро ва

1. Сва ки спор ко ји про ис тек не из овог спо ра зу ма, осим оних 
ко ји мо гу да про ис тек ну из ста ва 3, чла на 12, а ко ји ни је ре шен 
при ли ком пр вих зва нич них кон сул та ци ја, стра не уго вор ни це мо гу 
да упу те на од лу чи ва ње не ком ли цу или те лу. Ако се стра не уго
вор ни це не до го во ре та ко, спор се, на зах тев јед не или дру ге стра
не уго вор ни це, пре да је на ар би тра жу, у скла ду са про це ду ра ма из
не тим у да љем тек сту.

2. Ар би тра жу спро во ди Ар би тра жни суд од три ар би тра, ко ји 
се би ра ју на сле де ћи на чин:

а) у ро ку од 30 да на по до би ја њу зах те ва за ар би тра жу, сва ка 
стра на уго вор ни ца име ну је јед ног ар би тра. То ком пе ри о да од 60 
да на на кон име но ва ња два ар би тра, они спо ра зум но име ну ју тре
ћег ар би тра, ко ји има функ ци ју пред сед ни ка Ар би тра жног су да;

б) ако јед на или дру га стра на уго вор ни ца не име ну је ар би
тра, или ако тре ћи ар би тар не бу де од ре ђен у скла ду са од ред ба ма 
под ста ва а) овог ста ва, јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же 
да зах те ва од пред сед ни ка Са ве та Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци
вил ног ва зду хо плов ства да од ре ди по треб ног ар би тра или ар би тре 
у ро ку од 30 да на. Ако је пред сед ник Са ве та др жа вља нин др жа ве 
јед не од стра на уго вор ни ца, ар би тре од ре ђу је пот пред сед ник Са ве
та са нај ви шим зва њем ко ји се не мо же дис ква ли фи ко ва ти по том 
осно ву.

3. Осим ако ни је дру га чи је до го во ре но, Ар би тра жни суд од ре
ђу је гра ни це сво је над ле жно сти пре ма овом спо ра зу му и утвр ђу је 
сво ја пра ви ла по ступ ка. Ар би тра жни суд мо же, по фор ми ра њу, да 
пред ло жи при вре ме не олак ша ва ју ће ме ре пре до но ше ња ко нач не 
од лу ке. По упут ству Ар би тра жног су да, или на зах тев јед не или 
дру ге стра не уго вор ни це, 15 да на по кон сти ту и са њу Ар би тра жног 
су да одр жа ва се раз го вор на ко ме се тач но утвр ђу ју пи та ња ко ја 
зах те ва ју ар би тра жу и про це ду ре ко је ће се при ме њи ва ти.

4. Осим ако ни је дру га чи је до го во ре но, или на ло же но од стра
не Ар би тра жног су да, сва ка стра на уго вор ни ца до ста вља под не сак 
у ро ку од 45 да на од кон сти ту и са ња Ар би тра жног су да. Од го во ри 
мо ра ју би ти до ста вље ни 60 да на на кон то га. Ар би тра жни суд мо же 
да за ка же са слу ша ње на зах тев јед не или дру ге стра не уго вор ни це, 
или на соп стве ну ини ци ја ти ву, у ро ку од 15 да на од да ту ма пред ви
ђе ног за до ста вља ње од го во ра.

5. Ар би тра жни суд ће на сто ја ти да до не се пи са ну од лу ку у 
ро ку од 30 да на на кон са слу ша ња, или ако не ма са слу ша ња, по
сле до ста вља ња оба од го во ра. Ва же ћом се сма тра од лу ка ве ћи не 
су ди ја.

6. Стра не уго вор ни це мо гу да под не су зах те ве за ту ма че ње 
од лу ке у ро ку од 15 да на од до но ше ња исте, а сва ко ту ма че ње се 
до ста вља у ро ку од 15 да на на кон под но ше ња зах те ва.

7. Сва ка стра на уго вор ни ца, у оби му ко ји од го ва ра за ко ни ма 
ње не др жа ве, про гла ша ва пра во сна жном сва ку од лу ку или пре су ду 
Ар би тра жног су да.

8. Тро шко ве Ар би тра жног су да, укљу чу ју ћи и хо но ра ре и тро
шко ве ар би та ра, под јед на ко де ле стра не уго вор ни це. Сви тро шко ви 
пред сед ни ка Са ве та Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо
плов ства, ко ји су про ис те кли у ве зи са про це ду ра ма из ста ва 2б) 
овог чла на, сма тра ју се де лом тро шко ва Ар би тра жног су да.

Члан 16.

От ка зи ва ње Спо ра зу ма

Јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же, у сва ко до ба, да до
ста ви пи са но оба ве ште ње дру гој стра ни уго вор ни ци о сво јој од лу
ци да от ка же овај спо ра зум. Оба ве ште ње се исто вре ме но до ста вља 
Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји ци вил ног ва зду хо плов ства. Спо ра
зум пре ста је да ва жи у по ноћ (на ме сту при је ма оба ве ште ња дру
ге стра не уго вор ни це) пре ис те ка пр ве го ди не од да ту ма при је ма 
оба ве ште ња од стра не дру ге стра не уго вор ни це, осим ако стра не 
уго вор ни це спо ра зум но не по ву ку оба ве ште ње пре ис те ка тог пе
ри о да.



Страна 6 – Број 15 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 28. јул 2015.

Члан 17.

Ре ги стра ци ја код Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног  
ва зду хо плов ства 

(In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tionICAO)
Овај спо ра зум и све из ме не истог ре ги стру ју се код Ме ђу на

род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства.

Члан 18.

Сту па ње на сна гу

Овај спо ра зум и Анек си Спо ра зу ма сту па ју на сна гу да ту мом 
при је ма по след ње но те у окви ру раз ме не ди пло мат ских но та из ме
ђу стра на уго вор ни ца, ко ји ма се по твр ђу је да су за вр ше не све уну
тра шње про це ду ре нео п ход не за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

Сту па њем овог спо ра зу ма на сна гу, у од но си ма из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва пре ста ју да ва же 
Спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Со ци ја ли стич ке 
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Сје ди ње них Аме рич
ких Др жа ва, пот пи сан 15. де цем бра 1977. го ди не у Ва шинг то ну, 
са из ме на ма и до пу на ма и Спо ра зум о ван ред ном ва зду шном са о
бра ћа ју из ме ђу Вла де Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју
го сла ви је и Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, пот пи сан 27. 
сеп тем бра 1973. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма.

У ПО ТВР ДУ ЧЕ ГА су до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни 
од стра не од но сних Вла да, пот пи са ли овај спо ра зум.

СА ЧИ ЊЕ НО у Бе о гра ду, 29. ма ја 2015. го ди не, у два ори ги
нал на при мер ка на срп ском и ен гле ском је зи ку, при че му оба тек
ста има ју под јед на ку ва жност.

ЗА ВЛА ДУ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Проф. др Зо ра на Ми хај ло вић, с.р.
Пот пред сед ник Вла де

и ми ни стар гра ђе ви нар ства,  
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре

ЗА ВЛА ДУ СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ 
АМЕ РИЧ КИХ ДР ЖА ВА

Мајкл. Д. Кир би, с.р. 
Ам ба са дор

АНЕКС I

Ре до ван ва зду шни са о бра ћај

Оде љак 1.

Ли ни је

Авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це, од ре ђе ни сход но 
овом Анек су, у скла ду са од ред ба ма свог од ре ђе ња, има ју пра во да 
оба вља ју ре до ван ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај из ме ђу ме ста 
на сле де ћим ли ни ја ма:

А) Ли ни је за авиопре во зи о ца или авиопре во зи о це ко је је од
ре ди ла Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва:

1. Из ме ста пре Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, пре ко Сје
ди ње них Аме рич ких Др жа ва и ме ста из ме ђу до јед ног или ви ше 
ме ста у Ре пу бли ци Ср би ји и ме ста да ље.

2. За це ло куп ни роб ни са о бра ћај, из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
би ло ког или би ло ко јих ме ста.

Б) Ли ни је за авиопре во зи о ца или авиопре во зи о це ко је је од
ре ди ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је:

1. Из ме ста пре Ре пу бли ке Ср би је, пре ко Ре пу бли ке Ср би је и 
ме ста из ме ђу до јед ног или ви ше ме ста у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма и ме ста да ље.

2. За це ло куп ни роб ни са о бра ћај, из ме ђу Сје ди ње них Аме
рич ких Др жа ва и би ло ког или би ло ко јих ме ста.

Оде љак 2.

Флек си бил ност при оба вља њу са о бра ћа ја

Сва ки од ре ђе ни авиопре во зи лац мо же, на свим или по је ди
ним ле то ви ма, пре ма свом из бо ру, да:

1. оба вља ле то ве у јед ном или оба сме ра;
2. ком би ну је раз ли чи те бро је ве ле та то ком ле та јед ног ва зду

хо пло ва на ли ни ји;

3. оп слу жу је ме ста пре, ме ста из ме ђу и ме ста да ље и ме ста на 
те ри то ри ја ма стра на уго вор ни ца на ли ни ја ма, у свим ком би на ци ја
ма, и по би ло ка квом ре до сле ду;

4. из о ста ви сле та ња у би ло ко је ме сто или ме ста;
5. пре ба ци са о бра ћај са би ло ког од сво јих ва зду хо пло ва на 

свој дру ги ва зду хо плов у би ло ком ме сту на ли ни ја ма; и
6. оп слу жу је ме ста да ље од би ло ког ме ста на сво јој те ри то ри ји 

уз за ме ну или без за ме не ва зду хо пло ва или бро ја ле та и мо же да ре кла
ми ра ту вр сту са о бра ћа ја у јав но сти као са о бра ћај за да ља од ре ди шта;
без огра ни че ња у усме ра ва њу или ге о граф ских огра ни че ња и без 
гу бље ња би ло ког пра ва да оба вља са о бра ћај ко ји је ина че до зво
љен овим спо ра зу мом; под усло вом да се, са из у зет ком це ло куп
ног роб ног са о бра ћа ја, са о бра ћа јем оп слу жу је ме сто на те ри то ри ји 
стра не уго вор ни це ко ја од ре ђу је авиопре во зи о ца.

Оде љак 3.

Про ме на ти па ва зду хо пло ва

На би ло ком де лу или де ло ви ма го ре на ве де них ли ни ја, сва ки од
ре ђе ни авиопре во зи лац мо же да оба вља ме ђу на род ни ва зду шни са о
бра ћај без огра ни че ња ко ја се од но се на про ме ну ти па или бро ја ва зду
хо пло ва ко ји се ко ри сти, у би ло ком ме сту на ли ни ји; под усло вом да, 
са из у зет ком це ло куп ног роб ног са о бра ћа ја, при ли ком од ла ска ва зду
хо пло ва са о бра ћај да ље од тог ме ста пред ста вља на ста вак са о бра ћа ја 
са те ри то ри је стра не уго вор ни це ко ја је од ре ди ла авиопре во зи о ца и 
да при ли ком до ле та ва зду хо пло ва, са о бра ћај на те ри то ри ју стра не уго
вор ни це ко ја је од ре ди ла пре во зи о ца у ва зду шном са о бра ћа ју пред ста
вља на ста вак са о бра ћа ја ко ји је от по чео да ље од тог ме ста.

АНЕКС II

Ван ред ни чар тер ва зду шни са о бра ћај

Оде љак 1.

А) Авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це, ко ји су од ре ђе ни 
сход но овом анек су, у скла ду са од ред ба ма оба ве ште ња о од ре ђи ва
њу, има ју пра во да оба вља ју ме ђу на род ни пут нич ки ван ред ни чар тер 
пре воз (и руч ног пр тља га пут ни ка) и/или ван ред ни чар тер пре воз ро
бе (укљу чу ју ћи, али нео гра ни ча ва ју ћи се са мо на шпе ди те ре, раз два
ја ње и ком би на ци ју ван ред ног чар тер пре во за пут ни ка и ро бе):

1. из ме ђу би ло ког или би ло ко јих ме ста на те ри то ри ји стра не 
уго вор ни це ко ја је од ре ди ла авиопре во зи о ца и би ло ког ме ста или 
би ло ко јих ме ста на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це; и

2. из ме ђу би ло ког ме ста или би ло ко јих ме ста на те ри то ри ји 
дру ге стра не уго вор ни це и би ло ког ме ста или би ло ко јих ме ста у 
тре ћој др жа ви или тре ћим др жа ва ма, под усло вом да, осим за чар
тер пре воз ро бе, та кав са о бра ћај пред ста вља на ста вак са о бра ћа ја, 
са или без за ме не ва зду хо пло ва, укљу чу ју ћи и са о бра ћај пре ма др
жа ви до ма ћи ну ра ди ло кал ног пре во за из ме ђу др жа ве до ма ћи на и 
те ри то ри је дру ге стра не уго вор ни це.

Б) При ли ком оба вља ња са о бра ћа ја об у хва ће ног овим анек
сом, авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це, ко ји су од ре ђе ни 
сход но овом анек су, та ко ђе има ју пра во да: (1) сле ћу у ме ста ко ја 
се на ла зе на те ри то ри ји или ван те ри то ри је јед не или дру ге стра
не уго вор ни це; (2) оба вља ју тран зит ни са о бра ћај пре ко те ри то ри је 
дру ге стра не уго вор ни це; (3) при ли ком оба вља ња са о бра ћа ја јед
ним истим ва зду хо пло вом, ком би ну ју са о бра ћај ко ји от по чи ње на 
те ри то ри ји јед не стра не уго вор ни це, са о бра ћај ко ји от по чи ње на 
те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це и са о бра ћај ко ји от по чи ње у 
тре ћим др жа ва ма; и (4) оба вља ју ме ђу на род ни ва зду шни са о бра
ћај без би ло ка квих огра ни че ња ко ја се од но се на про ме ну ти па и 
бро ја ва зду хо пло ва ко ји се ко ри сте, у би ло ком ме сту на ли ни ји; 
под усло вом да, осим за роб ни чар тер са о бра ћај, при ли ком од ла
ска ва зду хо пло ва са о бра ћај да ље од тог ме ста пред ста вља на ста
вак са о бра ћа ја са те ри то ри је стра не уго вор ни це ко ја је од ре ди ла 
авиопре во зи о ца и да при ли ком до ле та ва зду хо пло ва, са о бра ћај на 
те ри то ри ју стра не уго вор ни це ко ја је од ре ди ла авиопре во зи о ца 
пред ста вља на ста вак са о бра ћа ја ко ји је от по чео да ље од тог ме ста.
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В) Сва ка стра на уго вор ни ца по зи тив но раз ма тра зах те ве под
не те од стра не авиопре во зи ла ца дру ге стра не уго вор ни це за оба
вља ње са о бра ћа ја ко ји ни је об у хва ћен овим анек сом, на ба зи уч ти
во сти и ре ци про ци те та.

Оде љак 2.

А) Сва ком авиопре во зи о цу ко га је од ре ди ла јед на или дру га 
стра на уго вор ни ца за оба вља ње ме ђу на род ног чар тер са о бра ћа ја ко
ји за по чи ње на те ри то ри ји јед не или дру ге стра не уго вор ни це, би ло 
да се ра ди о јед но смер ном или кру жном пу то ва њу, оста вље на је мо
гућ ност да се при др жа ва би ло до ма ћих за ко на, про пи са и пра ви ла о 
чар тер са о бра ћа ју, или пра ви ла дру ге стра не уго вор ни це. Ако јед на 
стра на уго вор ни ца при ме њу је раз ли чи та пра ви ла, про пи се, усло ве 
или огра ни че ња пре ма јед ном или ви ше сво јих авиопре во зи ла ца, 
или пре ма авиопре во зи о ци ма дру гих др жа ва, сва ки од ре ђе ни авио
пре во зи лац под ле же нај ма ње ре стрик тив ним кри те ри ју ми ма.

Б) Ме ђу тим, ни јед на од ред ба са др жа на у го ре на ве де ном 
Одељ ку не огра ни ча ва пра ва јед не или дру ге стра не уго вор ни
це ко ји ма се зах те ва од авиопре во зи ла ца, ко је је јед на или дру га 
стра на уго вор ни ца од ре ди ла сход но овом анек су, да се при др жа ва
ју зах те ва ко ји се од но се на за шти ту нов ча них сред ста ва пут ни ка и 
пра ва пут ни ка на от ка зи ва ње ле та и по вра ћај сред ста ва.

Оде љак 3.

Осим у по гле ду пра ви ла ко ја се од но се на за шти ту по тро ша ча и 
ко ја су на ве де на у прет ход ном одељ ку овог анек са, ни јед на стра на уго
вор ни ца не зах те ва од авиопре во зи о ца ко га је од ре ди ла дру га стра на 
уго вор ни ца сход но овом анек су да, у ци љу оба вља ња јед но смер ног 
или кру жног са о бра ћа ја са те ри то ри је те дру ге стра не уго вор ни це или 
те ри то ри је тре ће др жа ве, под но си би ло шта дру го осим из ја ве да ће се 
при др жа ва ти ва же ћих за ко на, про пи са и пра ви ла на ве де них у одељ ку 
2. овог анек са или из ја ве о из у зе ћу од за ко на, про пи са или пра ви ла ко је 
да ју од го ва ра ју ћи ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај.

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

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

82
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске о из ру че њу

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске о из ру че њу, ко ји је до не ла На
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Четрнаестог ван
редног заседања у 2015. години, 23. јула 2015. године.

ПР број 96
У Бе о гра ду, 27. јула 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ре пу бли ке Тур ске о из ру че њу

Члан 1. 
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 

Тур ске о из ру че њу, пот пи сан 5. ју на 2013. го ди не у Бе о гра ду, у 
ори ги на лу на срп ском, тур ском и ен гле ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Уго во ра у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 

УГО ВОР

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ ТУР СКЕ  
О ИЗ РУ ЧЕ ЊУ

ПРЕ АМ БУ ЛА

Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Тур ска (у да љем тек сту: Стра
не уго вор ни це);

Узи ма ју ћи у об зир же љу за ак тив ним уче шћем у про це су са
рад ње у Евро пи;

У те жњи за да љим раз ви ја њем и ја ча њем би ла те рал них од но
са у ду ху по сто је ћег при ја тељ ства и са рад ње у ве зи са из ру че њем 
из ме ђу две зе мље;

Са гла си ле су се сле де ће:

ГЛА ВА I

ОП ШТА НА ЧЕ ЛА

Члан 1.

Оба ве за из ру че ња

1. Стра не уго вор ни це се оба ве зу ју да ће, у скла ду са од ред ба
ма и усло ви ма пред ви ђе ним овим уго во ром, из ру чи ва ти јед на дру
гој сва ли ца ко ја се го не због из вр ше ног кри вич ног де ла или ко ја 
се тра же због из вр ше ња ка зне или на ло га за при твор.

2. У сми слу овог уго во ра, из раз „на лог за при твор” зна чи сва
ки на лог ко ји укљу чу је ли ше ње сло бо де ко ји је из дао кри вич ни суд 
уз или уме сто ка зне за тво ра. 

Члан 2.

Кри вич на де ла за ко ја се вр ши из ру че ње

1. Из ру че ње ће се вр ши ти за кри вич на де ла за ко ја је пре ма 
за ко но дав ству стра не мо ли ље и за мо ље не стра не про пи са на ка зна 
ли ше ња сло бо де или на лог за при твор од нај ма ње го ди ну да на или 
те жа ка зна. 

2. Ка да су осудa и казнa за тво ра или на лог за при твор из ре че
ни на те ри то ри ји стра не мо ли ље, тра ја ње из ре че не ка зне мо ра да 
бу де нај ма ње шест ме се ци.

Члан 3.

По ли тич ка кри вич на де ла

1. Из ру че ње се не ће одо бри ти за де ла ко ја су, пре ма оце ни 
за мо ље не стра не, по ли тич ка кри вич на де ла или де ла по ве за на са 
по ли тич ким кри вич ним де лом.

2. Из ру че ње се не ће одо бри ти и ако је у за мо ље ној стра ни с 
раз ло гом за сно ва но ми шље ње да је из ру че ње за тра же но због кри
вич ног де ла из оп штег пра ва ра ди го ње ња или ка жња ва ња ли ца 
због ра сне при пад но сти, ве ро и спо ве сти, на ци о нал но сти или по
ли тич ких убе ђе ња, или ако се сма тра да би по ло жај тог ли ца био 
по гор шан из ових раз ло га.

3. У сми слу овог уго во ра, не ће се сма тра ти по ли тич ким кри
вич ним де лом атен тат или по ку шај атен та та на ше фа др жа ве или 
чла на ње го ве по ро ди це.

4. При ме на овог чла на не ди ра у оба ве зе ко је су Стра не уго
вор ни це пре у зе ле или ће пре у зе ти на осно ву би ло ког мул ти ла те
рал ног спо ра зу ма. 

Члан 4.

Вој на кри вич на де ла

Из ру че ње због по вре де вој них ду жно сти ко је не спа да ју у 
кри вич на де ла из оп штег пра ва ис кљу чу је се из при ме не овог уго
во ра.
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Члан 5.

Фи скал на кри вич на де ла

1. За кри вич на де ла ко ја се од но се на так се, по ре ске, ца рин
ске и де ви зне пре кр ша је из ру че ње ће се одо бри ти из ме ђу Стра на 
уго вор ни ца у скла ду са од ред ба ма овог уго во ра, за де ла ко ја, пре ма 
за ко но дав ству за мо ље не стра не, од го ва ра ју кри вич ном де лу исте 
при ро де.

2. Из ру че ње се не мо же од би ти за то што за ко но дав ство за мо
ље не стра не не про пи су је исту вр сту так са или по ре за или не са
др жи исту вр сту про пи са у обла сти так се них, по ре ских, ца рин ских 
или де ви зних пре кр ша ја као за ко но дав ство стра не мо ли ље. 

Члан 6.

Из ру че ње др жа вља на

1. (а) Сва ка Стра на уго вор ни ца ће од би ти да из ру чи сво је др
жа вља не.

(б) Свој ство др жа вља ни на би ће оце ње но у тре нут ку до но ше
ња од лу ке о из ру че њу. Ако тра же но ли це бу де при мље но у др жа
вљан ство за мо ље не стра не у вре ме ну из ме ђу до но ше ња од лу ке и 
да ту ма пред ви ђе ног за пре да ју, за мо ље на стра на се мо же по зва ти 
на од ред бу из ста ва 1. ово га чла на.

2. У слу ча ју из ста ва 1. ово га чла на за мо ље на стра на мо же 
на зах тев стра не мо ли ље да пред мет пре да сво јим над ле жним ор
га ни ма у ци љу по кре та ња кри вич ног по ступ ка, ако су ис пу ње ни 
усло ви за то. У том ци љу, спи си, по да ци и пред ме ти ко ји се од но се 
на кри вич но де ло би ће до ста вље ни на на чин пред ви ђен у чла ну 14. 
став 1. Стра на мо ли ља ће би ти оба ве ште на о од лу ци ко ја је до не та 
по во дом ње ног зах те ва. 

Члан 7.

Ме сто из вр ше ња

1. За мо ље на стра на мо же да од би је да из ру чи ли це ко је се 
тра жи због кри вич ног делa ко је је, по ње ном за ко но дав ству, у це
ли ни или де ли мич но из вр ше но на ње ној те ри то ри ји или на ме сту 
ко је је из јед на че но са ње ном те ри то ри јом. 

2. У слу ча ју да је кри вич но де ло због ко јег је под нет зах тев 
за из ру че ње из вр ше но ван те ри то ри је стра не мо ли ље, из ру че ње се 
мо же од би ти са мо ако за ко но дав ство за мо ље не стра не не до зво ља
ва кри вич но го ње ње због истог де ла ко је је из вр ше но ван ње не те
ри то ри је или не одо бра ва из ру че ње за кри вич но де ло ко је је пред
мет зах те ва. 

Члан 8.

Кри вич но го ње ње због истих де ла

За мо ље на стра на мо же да од би је из ру че ње ли ца ко је се тра жи 
ако се ово ли це кри вич но го ни за де ло или де ла због ко јих се тра
жи из ру че ње. 

Члан 9.

Ne bis in idem 

Из ру че ње се не ће одо бри ти ако су над ле жни ор га ни за мо ље
не стра не већ прав но сна жно осу ди ли ли це за де ло или де ла због 
ко јих се тра жи из ру че ње. Из ру че ње се мо же од би ти ако су над ле
жни ор га ни за мо ље не стра не од лу чи ли да не по кре ну или да об у
ста ве кри вич но го ње ње за исто или иста де ла. 

Члан 10.

За ста ре лост

Из ру че ње се не ће одо бри ти ако је на сту пи ла за ста ре лост кри
вич ног го ње ња или из вр ше ња ка зне, пре ма за ко но дав ству стра не 
мо ли ље или за мо ље не стра не.

Члан 11.

Смрт на ка зна

Уко ли ко је пре ма за ко но дав ству стра не мо ли ље за де ло за ко је 
се тра жи из ру че ње про пи са на смрт на ка зна, а за ко но дав ство за мо
ље не стра не за то де ло не про пи су је смрт ну ка зну или се она у 
њој углав ном не из вр ша ва, из ру че ње се мо же одо бри ти са мо ако 
стра на мо ли ља пру жи га ран ци је ко је су по оце ни за мо ље не стра не 
до вољ не да смрт на ка зна не ће би ти из вр ше на. 

Члан 12.

Пре су де из ре че не у од су ству

1. Ако јед на Стра на уго вор ни ца за тра жи из ру че ње јед ног ли ца 
у ци љу из вр ше ња ка зне или на ло га за при твор из ре че них од лу ком 
до не том про тив тог ли ца у ње го вом од су ству, за мо ље на стра на мо
же од би ти из ру че ње у том ци љу ако, по ње ном ми шље њу, по сту пак 
су ђе ња ни је за до во љио ми ни мум пра ва на од бра ну ко ја се при зна ју 
сва ком ли цу оп ту же ном за кри вич но де ло. Ме ђу тим, из ру че ње ће 
се одо бри ти ако стра на мо ли ља пру жи до вољ на уве ре ња да ће се 
ли цу чи је се из ру че ње тра жи, га ран то ва ти пра во на по нов ни суд ски 
по сту пак ко ји шти ти пра во на од бра ну. Ова од лу ка до зво ља ва стра
ни мо ли љи или да из вр ши до не ту пре су ду, ако се осу ђе но ли це то
ме не про ти ви, или да, у су прот ном, кри вич но го ни из ру че но ли це. 

2. Ка да за мо ље на стра на оба ве сти ли це чи је се из ру че ње тра
жи о пре су ди ко ја је до не та про тив ње га у ње го вом од су ству, стра
на мо ли ља не ће сма тра ти ово са оп ште ње као зва нич но оба ве ште
ње у свр ху кри вич ног по ступ ка у тој др жа ви. 

Члан 13.

Ам не сти ја или по ми ло ва ње

Из ру че ње се не ће одо бри ти за кри вич но де ло за ко је је да та 
ам не сти ја или по ми ло ва ње у за мо ље ној стра ни, ако је та стра на 
над ле жна да го ни за то кри вич но де ло пре ма свом кри вич ном за
ко но дав ству. 

ГЛА ВА I I

ПО СТУ ПАК ПРЕ ДА ЈЕ

Члан 14.

За мол ни ца и про прат на до ку мен та ци ја

1. За мол ни ца се са ста вља у пи са ној фор ми и упу ћу је се од 
стра не Ми ни стар ства прав де стра не мо ли ље Ми ни стар ству прав
де за мо ље не стра не. Ме ђу тим, ко му ни ка ци ја ди пло мат ским пу тем 
овим ни је ис кљу че на.

2. Уз за мол ни цу се при ла же:
а) из вор ник или ове ре на ко пи ја од лу ке ко јом је из ре че на ка зна 

или на ло га за при тва ра ње ко ји мо же од мах да се из вр ши или на ло га 
за хап ше ње или дру гог на ло га ко ји има исто деј ство и ко ји је из дат 
у скла ду са по ступ ком про пи са ним за ко ном стра не мо ли ље;

б) опис кри вич них де ла због ко јих се из ру че ње тра жи, вре ме 
и ме сто из вр ше ња де ла, прав на ква ли фи ка ци ја, као и текст за кон
ских од ре да ба ко је се на њих од но се, ко ји се мо ра ју на ве сти што је 
мо гу ће пре ци зни је;

в) пре пис за кон ских од ре да ба ко је се при ме њу ју на де ла или, 
у слу ча ју да то ни је мо гу ће, из ја ву о пра ву ко је се при ме њу је, као и 
што пре ци зни ји опис ли ца ко је се тра жи и сва ко дру го оба ве ште ње 
по год но за утвр ђи ва ње ње го вог иден ти те та и др жа вљан ства.

3. За мол ни це за из ру че ње и про прат на до ку ме та ци ја под но се 
се на је зи ку стра не мо ли ље са ове ре ним пре во дом на је зик за мо
ље не стра не.

Члан 15.

До дат не ин фор ма ци је

Уко ли ко су ин фор ма ци је ко је је до ста ви ла стра на мо ли ља не
до вољ не да би за мо ље на стра на мо гла да до не се од лу ку у скла ду 
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са овим уго во ром, она ће за тра жи ти нео п ход не до дат не ин фор ма
ци је и мо же да од ре ди рок у ко ме би тре ба ло да јој се ове ин фор
ма ци је до ста ве.

Члан 16.

При вре ме но при тва ра ње

1. У хит ним слу ча је ви ма стра на мо ли ља мо же да за тра жи 
при вре ме но при тва ра ње тра же ног ли ца. За мо ље на стра на ће о то
ме од лу чи ти у скла ду са сво јим за ко но дав ством. 

2. У зах те ву за при вре ме но при тва ра ње на ве шће се по сто ја ње 
јед ног од до ку ме на та из чла на 14. став 2. (а) и да по сто ји на ме ра да 
се по ша ље зах тев за из ру че ње. Та ко ђе, на ве шће се кри вич но де ло 
за ко је се из ру че ње тра жи, вре ме и ме сто из вр ше ња, као и, у ме ри 
у ко јој је то мо гу ће, што пре ци зни ји опис тра же ног ли ца. 

3. Зах тев за при вре ме но при тва ра ње би ће под нет у пи са ном 
об ли ку, фак сом или на дру ги на чин ко ји оста вља пи са ни траг, пре
ко ми ни стар ста ва прав де Стра на уго вор ни ца или ди пло мат ским 
пу тем. Стра на мо ли ља ће без од ла га ња би ти оба ве ште на о од лу ци 
ко ја је до не та по во дом ње ног зах те ва.

4. У хит ним слу ча је ви ма, над ле жни ор га ни Стра на уго вор ни
ца мо гу по сла ти зах тев за при вре ме но при тва ра ње и пу тем Ме ђу
на род не ор га ни за ци је кри ми на ли стич ке по ли ци је (IN TER POL). 

5. При вре ме ни при твор се мо же уки ну ти ако за мол ни ца за 
из ру че ње и до ку мен ти на ве де ни у чла ну 14. не бу ду до ста вље ни 
за мо ље ној стра ни у ро ку од 40 да на од да на при тва ра ња. Рок не 
мо же, ни у ком слу ча ју, да пре ђе 60 да на од да на при тва ра ња. При
вре ме но пу шта ње на сло бо ду увек је мо гу ће ако је за мо ље на стра
на пред у зе ла све ме ре ко је сма тра нео п ход ним за спре ча ва ње бек
ства тра же ног ли ца. 

6. Пу шта ње на сло бо ду не ће спре чи ти по нов но при тва ра ње 
и из ру че ње ако за мол ни ца за из ру че ње бу де ка сни је до ста вље на. 

Члан 17.

Сти цај ви ше зах те ва

Ако из ру че ње тра же исто вре ме но јед на Стра на уго вор ни ца и 
дру га др жа ва или ви ше др жа ва, би ло због истог или раз ли чи тих 
де ла, за мо ље на стра на ће до не ти од лу ку узи ма ју ћи у об зир све 
окол но сти, а пре све га ре ла тив ну те жи ну кри вич них де ла, ме сто 
из вр ше ња, ре до след под но ше ња зах те ва, др жа вљан ство тра же ног 
ли ца и мо гућ ност на кнад ног из ру че ња у дру гу др жа ву.

Члан 18.

Пре да ја ли ца ко је се из ру чу је

1. За мо ље на стра на оба ве сти ће стра ну мо ли љу, на на чин 
пред ви ђен у чла ну 14. став 1, о сво јој од лу ци о из ру че њу. 

2. Сва ко пот пу но или де ли мич но од би ја ње зах те ва мо ра да 
бу де обра зло же но.

3. Ако се из ру че ње одо бри, стра на мо ли ља ће би ти оба ве ште
на о ме сту и да ту му пре да је и о ду жи ни при тво ра у ко ме се на ла зи
ло тра же но ли це ра ди из ру че ња.

4. Ако у скла ду са ста вом 5. овог чла на, тра же но ли це ни је 
пре у зе то утвр ђе ног да на, оно мо же би ти пу ште но на сло бо ду ка да 
ис тек не 30 да на. За мо ље на стра на мо же да од би је из ру че ње због 
истог де ла. 

5. Ако Стра на уго вор ни ца из раз ло га на ко је не мо же да ути че 
не пре да или не пре у зме ли це чи је је из ру че ње одо бре но, мо ра да о 
то ме оба ве сти дру гу Стра ну уго вор ни цу. Стра не уго вор ни це ће се 
до го во ри ти о но вом да ту му пре да је и та да ће се при ме ни ти од ред
бе из ста ва 4. овог чла на. 

Члан 19.

Од ло же на или услов на пре да ја

1. За мо ље на стра на мо же, на кон што је до не ла од лу ку по за
мол ни ци за из ру че ње, да пре да ју ли ца ко је се у тој др жа ви го ни 
или је већ осу ђе но због не ког дру гог кри вич ног де ла, а не оног за 

ко је је тра же но из ру че ње, од ло жи док про тив тог ли ца не спро ве де 
кри вич ни по сту пак или оно не из др жи ка зну ко ја му је из ре че на на 
ње ној те ри то ри ји. 

2. За мо ље на стра на мо же да, уме сто да од ло жи пре да ју, при
вре ме но пре да тра же но ли це стра ни мо ли љи у скла ду са усло ви ма 
о ко ји ма ће се за јед нич ки до го во ри ти Стра не уго вор ни це.

Члан 20.

Пре да ја пред ме та

1. На зах тев стра не мо ли ље, за мо ље на стра на ће за пле ни ти и 
пре да ти, у ме ри у ко јој то до зво ља ва ње но за ко но дав ство, пред ме
те ко ји би мо гли да:

(а) по слу же као до ка зни ма те ри јал, или
(б) по ти чу од кри вич ног де ла, а ко ји се у ча су ли ше ња сло бо

де на ђу код тра же ног ли ца или бу ду на кнад но от кри ве ни.
2. Пред ме ти на ве де ни у ста ву 1. ово га чла на би ће пре да ти чак 

и ако из ру че ње, на кон што је одо бре но, не мо же би ти из вр ше но 
услед смр ти или бек ства тра же ног ли ца.

3. Ако на ве де ни пред ме ти под ле жу за пле ни или од у зи ма њу 
на те ри то ри ји за мо ље не стра не, она мо же, у ве зи са кри вич ним по
ступ ци ма ко ји су у то ку, да их при вре ме но за др жи или пре да под 
усло вом да бу ду вра ће ни.

4. Овим се не ди ра у пра ва за мо ље не стра не или тре ћих ли
ца на том пред ме ту. Ако по сто је та ква пра ва, пред мет ће, по за вр
шет ку су ђе ња, би ти вра ћен за мо ље ној стра ни што је мо гу ће пре и 
бес плат но.

Члан 21.

По сту пак

Ако овим уго во ром ни је дру га чи је пред ви ђе но, на по сту пак 
из ру че ња и при вре ме ног при тва ра ња при ме ни ће се са мо за ко но
дав ство за мо ље не стра не.

ГЛА ВА 3

ДЕЈ СТВО ПРЕ ДА ЈЕ

Члан 22.

На че ло спе ци јал но сти

1. Из ру че но ли це не ће би ти го ње но, осу ђе но или ли ше но сло
бо де ра ди из вр ше ња ка зне или на ло га за при тва ра ње, ни ти под врг
ну то би ло ка квом дру гом об ли ку огра ни че ња лич не сло бо де за би
ло ко је де ло из вр ше но пре пре да је, а ко је ни је пред мет из ру че ња, 
осим у сле де ћим слу ча је ви ма:

(а) ако Стра на уго вор ни ца ко ја га је из ру чи ла на то при ста не. 
У ту свр ху би ће под нет зах тев са при ло зи ма пред ви ђен у чла ну 14. 
и суд ски за пи сник са из ја вом из ру че ног ли ца у од но су на то де ло. 
Са гла сност ће се да ти ако кри вич но де ло за ко је се тра жи из ру че ње 
под ле же из ру че њу пре ма од ред ба ма овог уго во ра;

(б) ако то ли це, иако је има ло мо гућ ност, ни је на пу сти ло те ри
то ри ју Стра не уго вор ни це ко јој је би ло пре да то у ро ку од 45 да на од 
ње го вог ко нач ног пу шта ња на сло бо ду, или се у њу по но во вра ти ло.

2. Ме ђу тим, стра на мо ли ља мо же да пре ду зме све нео п ход не 
ме ре ра ди, с јед не стра не, евен ту ал ног вра ћа ња са те ри то ри је и, са 
дру ге стра не, пре ки да за ста ре ло сти у скла ду са сво јим за ко но дав
ством, укљу чу ју ћи и су ђе ње у од су ству.

3. Ако се за вре ме по ступ ка из ме ни прав на ква ли фи ка ци ја де
ла, из ру че но ли це мо же би ти го ње но или осу ђе но са мо у ме ри у 
ко јој са став ни еле мен ти но ве прав не ква ли фи ка ци је кри вич ног де
ла до пу шта ју из ру че ње.

Члан 23.

Из ру че ње у ко рист тре ће др жа ве

Осим у слу ча ју пред ви ђе ном у ста ву 1 (б) чла на 22, стра на 
мо ли ља не ће, без при стан ка за мо ље не стра не, пре да ти не кој тре ћој 
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др жа ви ли це ко је је пре да то стра ни мо ли љи а ко је је тра же но од 
стра не тре ће др жа ве у ве зи са кри вич ним де ли ма по чи ње ним пре 
ње го ве пре да је. За мо ље на стра на мо же да тра жи да јој се до ста ве 
до ку мен та пред ви ђе на у чла ну 14. став 2.

Члан 24.

Тран зит

1. Тран зит ли ца ко је тре ба да из ру чи тре ћа др жа ва јед ној од 
Стра на уго вор ни ца, пре ко те ри то ри је дру ге Стра не уго вор ни це, 
би ће одо брен под истим усло ви ма као и из ру че ње, осим ако овај 
уго вор дру га чи је не пред ви ђа.

2. Мол ба за тран зит пре ко те ри то ри је Стра не уго вор ни це тре
ба да са др жи све по дат ке из чла на 14. овог уго во ра.

3. За мо ље на стра на мо же да од би је мол бу за тран зит пре ко 
сво је те ри то ри је ако се ра ди о ли цу про тив ко га се у тој др жа ви во
ди кри вич ни по сту пак или је про тив ње га из ре че на осу ђу ју ћа пре
су да ко ја ни је из вр ше на или ако би тран зит мо гао да на не се ште ту 
ин те ре си ма те др жа ве.

4. Без са гла сно сти Стра не уго вор ни це ко ја је одо бри ла из ру
че ње тра же ног ли ца, Стра на уго вор ни ца пре ко чи је те ри то ри је се 
вр ши ње гов тран зит не сме то ли це да го ни ни ти да пре ма ње му из
вр ши кри вич ну санк ци ју због де ла ко ја су из вр ше на пре тран зи та.

5. У то ку тран зи та, за мо ље на стра на ће ли це ко је се спро во ди 
др жа ти у при тво ру.

Члан 25.

1. Ако је при из вр ше њу из ру че ња јед но ли це по треб но пре ве
сти из тре ће др жа ве на те ри то ри ју Стра не уго вор ни це ва зду шним 
пу тем, без ме ђу сле та ња, пре ко те ри то ри је дру ге Стра не уго вор
ни це, ни је по треб но из ри чи то одо бре ње Стра не уго вор ни це пре ко 
чи је те ри то ри је се лет оба вља. Стра на мо ли ља ће оба ве сти ти ту 
Стра ну о по сто ја њу јед не од ис пра ва из чла на 14. став 2. овог уго
во ра, као и да ли це ко је се пре во зи ни је др жа вља нин Стра не уго
вор ни це пре ко чи је те ри то ри је се оба вља лет, као и да се то ли це не 
го ни због по ли тич ког или вој ног кри вич ног де ла.

2. У слу ча ју не пред ви ђе ног ме ђу сле та ња на те ри то ри ју др
жа ве пре ко чи је те ри то ри је се оба вља лет, оба ве ште ње из ста ва 1. 
овог чла на има иста деј ства као и мол ба за при вре ме но при тва ра
ње пред ви ђе на у чла ну 16. овог уго во ра.

ГЛА ВА 4

ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 26.

Тро шко ви 

1. Тро шко ве на ста ле на те ри то ри ји за мо ље не стра не у ве зи са 
из ру че њем сно си ће та стра на.

2. Тро шко ве тран зи та сно си стра на мо ли ља.

Члан 27.

Под руч је при ме не

1. Од ред бе овог уго во ра при ме њу ју се и на за мол ни це ко је се 
од но се на де ла из вр ше на пре сту па ња на сна гу овог уго во ра.

2. Овај уго вор не ди ра у оба ве зе Стра на уго вор ни ца ко је про
из и ла зе из мул ти ла те рал них уго во ра.

Члан 28.

Сту па ње на сна гу

Овај уго вор под ле же по твр ђи ва њу. Уго вор сту па на сна гу по 
ис те ку три де сет да на од да на раз ме не ин стру ме на та по твр ђи ва ња 
ди пло мат ским пу тем и оста ће на сна зи нео д ре ђе но вре ме.

Члан 29.
Сту па њем на сна гу овог уго во ра, из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 

Ре пу бли ке Тур ске пре ста је да ва жи Кон вен ци ја о из да ва њу из ме ђу 
Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке 
Тур ске од 17. но вем бра 1973. го ди не.

Члан 30.

Рас кид

Сва ка Стра на уго вор ни ца мо же рас ки ну ти овај уго вор до ста
вља њем пи са ног оба ве ште ња дру гој стра ни, шест ме се ци уна пред. 

У по твр ду на ве де ног, ми ни стри Стра на уго вор ни ца су пот пи
са ли овај уго вор.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 5. ју на 2013. го ди не, у два ори ги нал на 
при мер ка на срп ском, тур ском и ен гле ском је зи ку.

Срп ска, тур ска, и ен гле ска вер зи ја овог уго во ра под јед на ко су 
ве ро до стој не. У слу ча ју раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на 
ен гле ском је зи ку.

ЗА
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ
Ни ко ла Се ла ко вић, с.р.

Ми ни стар прав де и др жав не 
упра ве

ЗА
РЕ ПУ БЛИ КУ ТУР СКУ

Са ду лах Ер гин, с.р.
Ми ни стар прав де

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

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

83
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске о уза јам ној  

прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске о уза јам ној прав ној по мо ћи у 
кри вич ним ства ри ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли
ке Ср би је на седници Четрнаестог ванредног заседања у 2015. го
дини, 23. јула 2015. године.

ПР број 97
У Бе о гра ду, 27. јула 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ре пу бли ке Тур ске о уза јам ној прав ној по мо ћи  

у кри вич ним ства ри ма 

Члан 1. 
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 

Тур ске о уза јам ној прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма, пот пи
сан 5. ју на 2013. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп ском, тур
ском и ен гле ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Уго во ра у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 
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УГО ВОР

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ ТУР СКЕ  
О УЗА ЈАМ НОЈ ПРАВ НОЈ ПО МО ЋИ У КРИ ВИЧ НИМ 

СТВА РИ МА

ПРЕ АМ БУ ЛА

Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Тур ска (у да љем тек сту: Стра
не уго вор ни це);

Узи ма ју ћи у об зир по сто је ће при ја тељ ство и са рад њу из ме ђу 
Стра на уго вор ни ца и њи хо ву же љу за ак тив ним уче шћем у про це
су са рад ње у Евро пи;

У те жњи за да љим раз ви ја њем и ја ча њем би ла те рал них од но
са у по гле ду пру жа ња уза јам не прав не по мо ћи у кри вич ним ства
ри ма из ме ђу две зе мље;

Са гла си ле су се сле де ће:

ГЛА ВА I

ОП ШТА НА ЧЕ ЛА

Члан 1.

Пред мет уза јам не прав не по мо ћи

(1) Стра не уго вор ни це се оба ве зу ју да ће на нај бр жи на чин 
пру жа ти јед на дру гој, у скла ду са од ред ба ма овог уго во ра, нај ши ри 
обим уза јам не прав не по мо ћи у кри вич ним по ступ ци ма у од но су 
на кри вич на де ла чи је ка жња ва ње, у вре ме тра же ња по мо ћи, спа да 
у над ле жност пра во суд них ор га на стра не мо ли ље. 

(2) Прав на по моћ, у сми слу овог уго во ра, укљу чу је уру че
ње пи сме на и оба ве ште ња, као и пред у зи ма ње про це сних рад њи 
(са слу ша ње осум њи че них, са слу ша ње све до ка, ве шта ка и дру гих 
ли ца, пре трес про сто ри ја, уви ђај, од у зи ма ње или при вре ме но од у
зи ма ње пред ме та итд.), пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра (кон тро ли са
не ис по ру ке итд.), до ста вља ње по да та ка без за мол ни це ка ко би се 
за по чео кри вич ни по сту пак и при вре ме ну пре да ју ли ца ли ше ног 
сло бо де.

Члан 2.

Ор га ни са рад ње и је зик ко му ни ка ци је

(1) Зах те ви за пру жа ње прав не по мо ћи се под но се пи са ним 
пу тем пре ко Ми ни стар ства прав де стра не мо ли ље Ми ни стар ству 
прав де за мо ље не стра не, а од го вор по зах те ву ће би ти вра ћен ис
тим пу тем. 

(2) Од ред ба ста ва (1) ово га чла на не ис кљу чу је оп ште ње ди
пло мат ским, од но сно кон зу лар ним пу тем, ако за то по сто је оправ
да ни раз ло зи. 

(3) У хит ним слу ча је ви ма, у кри вич ним ства ри ма, су до ви и 
дру ги над ле жни ор га ни Стра на уго вор ни ца мо гу ко му ни ци ра ти и 
пу тем Ме ђу на род не ор га ни за ци је кри ми на ли стич ке по ли ци је (IN
TER POL). 

(4) Зах тев за пру жа ње прав не по мо ћи и про прат на до ку мен та
ци ја ће се сла ти у ори ги на лу или ове ре ним ко пи ја ма.

(5) Зах тев за пру жа ње прав не по мо ћи и про прат на до ку мен та
ци ја под но се се на је зи ку стра не мо ли ље, са ове ре ним пре во дом на 
је зик за мо ље не стра не. 

Члан 3.

Са др жај зах те ва

(1) Зах тев за пру жа ње прав не по мо ћи са др жи:
а) на зив ор га на ко ји упу ћу је зах тев,
б) пред мет и раз лог за под но ше ње зах те ва,
в) ка да је мо гу ће, иден ти тет и др жа вљан ство оп ту же ног или 

осум њи че ног ли ца или дру гих ли ца,
г) ка да је нео п ход но, име и пре зи ме и адре су ли ца ко ме тре ба 

из вр ши ти до ста вља ње и дру гих ли ца.

(2) За мол ни ца из чл. 6. до 8, по ред на ве де ног, са др жи за кон
ски на зив кри вич ног де ла, као и опис чи ње нич ног ста ња. 

(3) Ако је то нео п ход но, опис по ступ ка ко ји тре ба да при ме не 
ор га ни за мо ље не стра не и окол но сти на ко је тре ба са слу ша ти ли
це по зах те ву стра не мо ли ље ће та ко ђе би ти на ве де ни у зах те ву за 
пру жа ње прав не по мо ћи, ка да се то на зна чи.

(4) Зах тев и дру ги ак ти ко је је по треб но до ста ви ти би ће пот
пи са ни и снаб де ве ни пе ча том над ле жних ор га на стра не мо ли ље. 

Члан 4.

Од би ја ње прав не по мо ћи

(1) За мо ље на стра на мо же од би ти зах тев за пру жа ње прав не 
по мо ћи у сле де ћим слу ча је ви ма:

a) ако се ис тра га или кри вич ни по сту пак од но се на:
i. кри вич но де ло за ко је за мо ље на стра на сма тра да је по ли

тич ко кри вич но де ло или кри вич но де ло по ве за но са по ли тич ким 
кри вич ним де лом; или

ii. ис кљу чи во вој но кри вич но де ло ко је не пред ста вља кри
вич но де ло из оп штег пра ва.

б) ако за мо ље на стра на сма тра да би из вр ше ње тог зах те ва ве
ро ват но до ве ло до по вре де ње ног су ве ре ни те та, без бед но сти, јав
ног по рет ка или дру гих су штин ских ин те ре са.

(2) У сми слу овог уго во ра, ге но цид, зло чи ни про тив чо веч но
сти, рат ни зло чи ни и те ро ри зам и кри вич на де ла за ко ја су ис тра га и 
суд ски по сту пак оба ве зни за Стра не уго вор ни це по мул ти ла те рал ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма, не ће се сма тра ти по ли тич ким кри вич ним 
де ли ма или де ли ма по ве за ним са по ли тич ким кри вич ним де ли ма. 

Члан 5.

По сту па ње по зах те ву

(1) Ако за мо ље на стра на утвр ди да зах тев за пру жа ње прав не 
по мо ћи ни је у скла ду са од ред ба ма овог уго во ра или да по сту па ње 
по зах те ву не мо же би ти из вр ше но у скла ду са ње ним за ко но дав
ством, оба ве сти ће од мах стра ну мо ли љу и на ве сти раз ло ге за то.

(2) По из вр ше њу зах те ва за пру жа ње прав не по мо ћи, за мо
ље на стра на ће вра ти ти ори ги нал зах те ва стра ни мо ли љи за јед но 
са свом до ку мен та ци јом и при ку пље ним по да ци ма или до ка зи ма. 

(3) Ако ор ган ко ме је упу ћен зах тев за пру жа ње прав не по мо
ћи ни је над ле жан за по сту па ње, за мо ље на стра на ће про сле ди ти 
зах тев над ле жном ор га ну.

ГЛА ВА I I

ЗА МОЛ НИ ЦА

Члан 6.

За мол ни ца

Сва ка Стра на уго вор ни ца мо же да упу ти над ле жном ор га ну 
дру ге Стра не уго вор ни це за мол ни цу у ци љу при ку пља ња до ка за 
или до ста вља ња пред ме та, за пи сни ка или до ку ме на та ко ји ће би ти 
упо тре бље ни као до каз. 

Члан 7.

По сту па ње по за мол ни ци

(1) За мо ље на стра на по сту па по за мол ни ци ко ју је упу ти ла 
стра на мо ли ља у скла ду са по ступ ком и на на чин про пи сан ње ним 
за ко но дав ством.

(2) За мо ље на стра на мо же, на зах тев стра не мо ли ље, да при
ме ни по се бан по сту пак при ли ком по сту па ња по за мол ни ци, ако је 
то у скла ду са ње ним за ко но дав ством.

(3) Ако стра на мо ли ља же ли да све до ци или ве шта ци све до че 
под за кле твом, она ће то из ри чи то на ве сти у за мол ни ци. За мо ље на 
стра на ће удо во љи ти том зах те ву, ако је то у скла ду са ње ним за ко ном. 

(4) За мо ље на стра на ће до ста ви ти ове ре не ко пи је тра же них 
до ку ме на та и за пи сни ка о из ве де ним до ка зи ма, осим ако стра на 
мо ли ља из ри чи то тра жи до ста ву ори ги на ла. 
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(5) Овла шће на слу жбе на ли ца стра не мо ли ље и дру га за ин те
ре со ва на ли ца или њи хо ви пред став ни ци мо гу при су ство ва ти, као 
по сма тра чи, при ли ком пред у зи ма ња рад ње прав не по мо ћи, ако се 
са тим са гла си за мо ље на стра на.

(6) У том ци љу, а на из ри чит зах тев стра не мо ли ље, за мо ље на 
стра на ће је уред но оба ве сти ти о да ту му и ме сту пред у зи ма ња рад
ње прав не по мо ћи.

Члан 8.

Пре трес и за пле на имо ви не

За мо ље на стра на ће по сту пи ти по за мол ни ци за пре трес и за
пле ну имо ви не ка да је:

a) кри вич но де ло, по во дом ког се тра жи прав на по моћ, ка
жњи во по за ко но дав ству и стра не мо ли ље и за мо ље не стра не;

б) из вр ше ње за мол ни це у скла ду са ње ним за ко но дав ством;
в) уз зах тев за пре трес ли ца и про сто ри ја или за пле ну, од но

сно при вре ме но од у зи ма ње пред ме та, при ме рак ове ре не ко пи је 
суд ске од лу ке при ло жен уз за мол ни цу.

Члан 9.

Пре да ја и вра ћа ње до ку мен та ци је и за пи сни ка

(1) За мо ље на стра на мо же да од ло жи пре да ју тра же них пред
ме та, за пи сни ка или до ку ме на та, ако су јој на ве де ни пред ме ти, за
пи сни ци или до ку мен та по треб ни за во ђе ње кри вич ног по ступ ка 
ко ји је у то ку.

(2) Пре од би ја ња или од ла га ња пру жа ња прав не по мо ћи, за
мо ље на стра на мо же, где је то мо гу ће и на кон кон сул та ци ја са 
стра ном мо ли љом, да по сту пи по за мол ни ци де ли мич но или под 
од ре ђе ним усло ви ма ко је сма тра нео п ход ним. 

(3) Све пред ме те, као и ори ги нал не за пи сни ке или до ку мен
та ци ју, пре да те ра ди из вр ше ња за мол ни це, стра на мо ли ља ће вра
ти ти за мо ље ној стра ни што је пре мо гу ће, осим у слу ча ју да за мо
ље на стра на из ри чи то на ве де да њи хо во вра ћа ње ни је по треб но.

ГЛА ВА I I I

ДО СТА ВЉА ЊЕ СУД СКИХ ПО ЗИ ВА И ДО КУ МЕ НА ТА  
– ДО ЛА ЗАК СВЕ ДО КА, ВЕ ШТА КА И ОКРИ ВЉЕ НИХ

Члан 10.

До ста вља ње суд ских по зи ва и суд ских до ку ме на та

(1) За мо ље на стра на ће из вр ши ти до ста вља ње суд ске до ку
мен та ци је ко ја јој је у ту свр ху про сле ђе на од стра не мо ли ље.

(2) До ста вља ње мо же да се из ве де јед но став ним сла њем суд
ске до ку мен та ци је ли цу ко ме се до ста вља. Ако стра на мо ли ља из
ри чи то зах те ва, за мо ље на стра на ће из вр ши ти до ста вља ње на на
чин ко ји је про пи сан за до ста вља ње слич них до ку ме на та по ње ном 
за ко ну или на по се бан на чин, у скла ду са тим за ко ном.

(3) До каз о до ста вља њу ће би ти дат у ви ду до став ни це на ко
јој је ли це ко ме се до ста вља на пи са ло да тум при је ма и свој пот пис 
или пу тем из ја ве за мо ље не стра не да је до ста вља ње из вр ше но уз на
во ђе ње на чи на и вре ме на до ста вља ња. Је дан од тих до ку ме на та ће 
би ти од мах по слат стра ни мо ли љи. За мо ље на стра на ће, ако стра на 
мо ли ља то зах те ва, на ве сти да ли је до ста вља ње из вр ше но у скла ду 
са за ко ном за мо ље не стра не. Ако до ста вља ње не мо же би ти из вр ше
но, за мо ље на стра на ће од мах са оп шти ти раз ло ге стра ни мо ли љи. 

(4) Сва ка Стра на уго вор ни ца за др жа ва пра во да до ста ви суд
ску до ку мен та ци ју сво јим др жа вља ни ма на те ри то ри ји за мо ље не 
стра не пре ко сво јих ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни ка.

Члан 11.

До ла зак све до ка, ве шта ка и окри вље них пред суд ске ор га не  
стра не мо ли ље

(1) Ако стра на мо ли ља сма тра да је лич ни до ла зак не ког све
до ка или ве шта ка пред ње не суд ске ор га не нео п хо дан, она ће то 

на ве сти у сво јој за мол ни ци за до ста вља ње суд ског по зи ва, а за мо
ље на стра на ће по зва ти тог све до ка или ве шта ка да се по ја ви. За
мо ље на стра на ће оба ве сти ти стра ну мо ли љу о од го во ру све до ка 
или ве шта ка. 

(2) Све док или ве штак ко ји се не ода зо ве по зи ву су да, ко ји је 
упу ћен од би ло ко је од Стра на уго вор ни ца, не под ле же ка жња ва њу 
или ме ри огра ни че ња сло бо де на те ри то ри ји за мо ље не стра не. 

(3) У слу ча ју из ста ва (1) овог чла на у зах те ву или суд ском 
по зи ву ће се на зна чи ти при бли жан из нос на док на де ко ја се пла ћа 
за пут не и дру ге тро шко ве ко ји се на док на ђу ју. Ако је под нет по се
бан зах тев, за мо ље на стра на мо же да одо бри пред у јам за по кри ће 
тро шко ва све до ку или ве шта ку. Из нос пред уј ма ће би ти на зна чен 
на суд ском по зи ву, а стра на мо ли ља ће га на док на ди ти. 

Члан 12.

При вре ме на пре да ја ли ца ли ше ног сло бо де да би се по ја ви ло 
као све док пред суд ским ор га ни ма стра не мо ли ље

(1) Ли це ко је је ли ше но сло бо де, а чи је се лич но по ја вљи ва ње 
тра жи у свр ху све до че ња, а не су ђе ња, пред ор га ни ма стра не мо
ли ље ће би ти при вре ме но пре да то стра ни мо ли љи, под усло вом да 
бу де вра ће но у ро ку ко ји на зна чи за мо ље на стра на.

(2) При вре ме на пре да ја се мо же од би ти:
а) ако се ли це ли ше но сло бо де с тим не са гла си;
б) ако је ње го во при су ство нео п ход но у кри вич ном по ступ ку 

ко ји је у то ку на те ри то ри ји за мо ље не стра не;
в) ако би услед пре да је мо гло до ћи до про ду же ња ње го вог ли

ше ња сло бо де, или
г) ако по сто је дру ги ва жни раз ло зи да се то ли це не пре да 

стра ни мо ли љи.
(3) Пре да то ли це ће оста ти у при тво ру на те ри то ри ји стра

не мо ли ље и, где је то по треб но, на те ри то ри ји Стра не уго вор ни це 
кроз ко ју се тра жи тран зит, осим ако Стра на уго вор ни ца од ко је 
се при вре ме на пре да ја тра жи, не зах те ва да оно бу де пу ште но на 
сло бо ду.

Члан 13.

Га ран ци је за све до ке, ве шта ке и оп ту же не ка да се по зи ва ју 
пред суд ске ор га не стра не мо ли ље

(1) Све док или ве штак, не за ви сно од др жа вљан ства, ко ји је 
по зван да се по ја ви пред суд ским ор га ни ма стра не мо ли ље не ће 
би ти под врг нут кри вич ном го ње њу или при тво рен или под врг
нут би ло ком дру гом огра ни че њу лич не сло бо де на те ри то ри ји те 
Стра не уго вор ни це, за де ла или осу де ко је су прет хо ди ле ње го вом 
од ла ску са те ри то ри је за мо ље не стра не.

(2) Ли це, без об зи ра на сво је др жа вљан ство, ко је на по зив 
при сту пи пред суд ске ор га не стра не мо ли ље да би пред њи ма од
го ва ра ло за де ла за ко ја се кри вич но го ни, не мо же да бу де суд ски 
го ње но, ни при тво ре но, ни ти под врг ну то би ло ка квом огра ни че
њу лич не сло бо де за де ла или осу де за де ла ко ја је по чи нио пре 
свог на пу шта ња те ри то ри је за мо ље не стра не, а ко ја ни су на ве де на 
у суд ском по зи ву.

(3)  Све док, ве штак или ли це про тив ко га се во ди кри вич ни 
по сту пак гу би за шти ту ко ја му је да та на осно ву овог чла на ако 
ни је на кон про те ка пе ри о да од пет на ест уза стоп них да на, од да на 
ка да ње го во при су ство ви ше ни је по треб но пред суд ским ор га ни
ма, не ис ко ри сти при ли ку да на пу сти већ оста не на тој те ри то ри ји, 
или се на њу вра тио по што ју је на пу стио. 

ГЛА ВА IV

ОСТА ЛЕ ОД РЕД БЕ

Члан 14.

Оба ве ште ња из ка зне не еви ден ци је

(1) За мо ље на стра на ће, на зах тев суд ских ор га на стра не мо
ли ље, до ста вља ти из во де из ка зне не еви ден ци је ко ји се тра же од 
ње и ко ји су по треб ни у не кој кри вич ној ства ри. 
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(2) У слу ча је ви ма ко ји ни су пред ви ђе ни у ста ву (1) овог чла
на, у за мол ни ци ће би ти удо во ље но под усло ви ма про пи са ним за
ко ном, дру гим про пи си ма и прак сом за мо ље не стра не.

Члан 15.

Раз ме на пра во суд них по да та ка

(1) Јед на Стра на уго вор ни ца до ста ви ће дру гој Стра ни уго вор
ни ци из ве штај о кри вич ним пре су да ма и ка сни јим ме ра ма ко је се 
ти чу др жа вља на те стра не, а ко је су упи са не у ка зне ну еви ден ци ју. 

(2) Ми ни стар ства прав де Стра на уго вор ни ца ће уза јам но до
ста вља ти та кве ин фор ма ци је што је пре мо гу ће.

Члан 16.

За шти та по да та ка

(1) Лич не по дат ке, ко је јед на Стра на уго вор ни ца до ста вља дру
гој на осно ву по сту па ња по зах те ву под не тог у скла ду са овим уго во
ром, Стра на уго вор ни ца ко јој су до ста вље ни мо же ко ри сти ти са мо:

a) у свр ху по сту па ка на ко је се овај уго вор при ме њу је;
б) за дру ге суд ске и управ не по ступ ке ко ји су ди рект но по ве

за ни са по ступ ци ма на ве де ним под а);
в) за спре ча ва ње не по сред ног и озбиљ ног угро жа ва ња јав не 

без бед но сти. 
(2) На ве де ни по да ци мо гу се ко ри сти ти у би ло ко је дру ге свр

хе, ако је за то прет ход но са гла сност да ла Стра на уго вор ни ца ко ја 
је до ста ви ла по дат ке, од но сно ли це на ко је се ти по да ци од но се. 

(3) Сва ка Стра на уго вор ни ца мо же од би ти зах тев за до ста
вља ње лич них по да та ка под нет у скла ду са овим уго во ром, ако су 
та кви по да ци за шти ће ни пре ма ње ном за ко но дав ству.

(4) Сва ка Стра на уго вор ни ца ко ја до ста вља по дат ке на осно
ву зах те ва под не тог у скла ду са овим уго во ром, мо же од Стра не 
уго вор ни це ко јој су по да ци до ста вље ни, да за тра жи оба ве ште ње о 
упо тре би тих по да та ка. 

Члан 17.

Тро шко ви по во дом по сту па ња по зах те ву за пру жа ње прав не  
по мо ћи

(1) Стра не уго вор ни це не ће тра жи ти јед на од дру ге на док на
ду тро шко ва про ис те клих из при ме не овог уго во ра, из у зев:

a) тро шко ва на ста лих до ла ском све до ка и ве шта ка на те ри то
ри ју стра не мо ли ље, ка ко је опи са но у чла ну 11. овог уго во ра;

б) тро шко ва на ста лих при вре ме ном пре да јом ли ца ли ше ног 
сло бо де у скла ду са чла ном 12. овог уго во ра;

в) из у зет них или не пред ви ђе них тро шко ва.
(2) Стра не уго вор ни це ће се ме ђу соб но кон сул то ва ти у по гле

ду на чи на пла ћа ња тро шко ва ко ји се мо гу тра жи ти, у сми слу ста ва 
(1) овог чла на.

ГЛА ВА V

ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 18.

Под руч је при ме не

(1) Од ред бе овог уго во ра при ме њу ју се и на зах те ве за пру жа
ње прав не по мо ћи ко ји се од но се на кри вич на де ла из вр ше на пре 
сту па ња на сна гу овог уго во ра.

(2) Овај уго вор не ди ра у оба ве зе Стра на уго вор ни ца ко је 
про ис ти чу из мул ти ла те рал них уго во ра.

Члан 19.

Ре ша ва ње спо ро ва

Спор на пи та ња у ве зи са ту ма че њем и при ме ном овог уго во ра 
Стра не уго вор ни це ре ша ва ће пу тем кон сул та ци ја, ди пло мат ским 
пу тем.

Члан 20.

Сту па ње на сна гу

Овај уго вор под ле же по твр ђи ва њу. Уго вор сту па на сна гу по 
ис те ку три де сет да на од да на раз ме не ин стру ме на та по твр ђи ва ња 
ди пло мат ским пу тем и оста ће на сна зи нео д ре ђе но вре ме.

Члан 21.
Сту па њем на сна гу овог уго во ра, из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 

Ре пу бли ке Тур ске пре ста је да ва жи Кон вен ци ја о суд ској прав ној 
по мо ћи у кри вич ним ства ри ма из ме ђу Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив
не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Тур ске са чи ње на 8. ок то бра 
1973. го ди не.

Члан 22.

Рас кид

Сва ка Стра на уго вор ни ца мо же рас ки ну ти овај уго вор до ста
вља њем пи са ног оба ве ште ња дру гој стра ни, шест ме се ци уна пред. 

У по твр ду на ве де ног, ми ни стри Стра на уго вор ни ца су пот пи
са ли овај уго вор.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 5. ју на 2013. го ди не, у два ори ги нал на 
при мер ка на срп ском, тур ском и ен гле ском је зи ку.

Срп ска, тур ска, и ен гле ска вер зи ја овог уго во ра под јед на ко су 
ве ро до стој не. У слу ча ју раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на 
ен гле ском је зи ку.

ЗА
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ
Ни ко ла Се ла ко вић, с.р.

Министар правде и државне 
управе

ЗА
РЕ ПУ БЛИ КУ ТУР СКУ

Са ду лах Ер гин, с.р.
Министар правде

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

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

84
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске о уза јам ној  

прав ној по мо ћи у гра ђан ским и тр го вач ким ства ри ма

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске о уза јам ној прав ној по мо ћи у 
гра ђан ским и тр го вач ким ства ри ма, ко ји је до не ла На род на скуп
шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Четрнаестог ванредног засе
дања у 2015. години, 23. јула 2015. године.

ПР број 98
У Бе о гра ду, 27. јула 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ре пу бли ке Тур ске о уза јам ној прав ној по мо ћи  

у гра ђан ским и тр го вач ким ства ри ма

Члан 1. 
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли

ке Тур ске о уза јам ној прав ној по мо ћи у гра ђан ским и тр го вач ким 
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ства ри ма, пот пи сан 5. ју на 2013. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на 
срп ском, тур ском и ен гле ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Уго во ра у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 

УГО ВОР

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ ТУР СКЕ  
О УЗА ЈАМ НОЈ ПРАВ НОЈ ПО МО ЋИ У ГРА ЂАН СКИМ  

И ТР ГО ВАЧ КИМ СТВА РИ МА

Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Тур ска (у да љем тек сту: Уго
вор не стра не),

У те жњи за уна пре ђе њем при ја тељ ских од но са, као и прав не 
и пра во суд не са рад ње у гра ђан ским и тр го вач ким ства ри ма, за сно
ва них на на че ли ма др жав ног су ве ре ни те та, јед на ко сти и не ме ша ња 
у уну тра шње ства ри др жа ва уго вор ни ца,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Прав на за шти та

1. Др жа вља ни јед не Уго вор не стра не ужи ва ју на те ри то ри ји 
дру ге Уго вор не стра не, исту прав ну и суд ску за шти ту сво јих лич них 
и имо вин ских пра ва и ин те ре са, као и ње ни соп стве ни др жа вља ни.

2. Др жа вља ни јед не Уго вор не стра не има ју на те ри то ри ји 
дру ге Уго вор не стра не сло бо дан при ступ су до ви ма и дру гим над
ле жним ор га ни ма, ра ди за шти те сво јих пра ва и ин те ре са у гра ђан
ским и тр го вач ким ства ри ма, под истим усло ви ма као и ње ни соп
стве ни др жа вља ни.

3. Прав на ли ца ко ја има ју се ди ште на те ри то ри ји јед не од 
Уго вор них стра на и ко ја су осно ва на у скла ду са пра вом те Уго вор
не стра не, ужи ва ће пра ва утвр ђе на овим уго во ром.

Члан 2.

Цен трал ни ор га ни

1. Цен трал ни ор га ни Уго вор них стра на, у скла ду са овим уго
во ром, под но се и при ма ју за мол ни це:

а) за Ре пу бли ку Ср би ју – пре ко Ми ни стар ства прав де и др
жав не упра ве,

б) за Ре пу бли ку Тур ску – пре ко Ми ни стар ства прав де.
2. Цен трал ни ор га ни ме ђу соб но не по сред но оп ште у сми слу овог 

уго во ра, на на чин ко ји не ис кљу чу је оп ште ње ди пло мат ским пу тем.

Члан 3.

Је зик

1. Цен трал ни ор га ни ме ђу соб но оп ште на је зи ку за мо ље не 
стра не или на ен гле ском је зи ку.

2. За мол ни ца за пру жа ње прав не по мо ћи и пра те ћа до ку мен
та ци ја до ста вља ју се на је зи ку стра не мо ли ље са ове ре ним пре во
дом на је зик за мо ље не стра не.

3. Би ло ко ји до ку мент при ба вљен у по ступ ку по за мол ни ци за 
прав ну по моћ до ста вља се на је зи ку за мо ље не стра не.

Члан 4.

Раз ме на оба ве ште ња

Цен трал ни ор га ни Уго вор них стра на до ста вља ју, на зах тев, 
јед на дру гој оба ве ште ња о про пи си ма и суд ској прак си сво је др жа ве 
ко ја се од но се на прав на пи та ња ко ја су ре гу ли са на овим уго во ром.

Члан 5.

Обим прав не по мо ћи

1. Уго вор не стра не пру жа ју јед на дру гој прав ну по моћ у гра
ђан ским и тр го вач ким ства ри ма на на чин утвр ђен овим уго во ром.

2. Прав на по моћ у гра ђан ским и тр го вач ким ства ри ма об у хва та:
а) уру че ње по зи ва и дру гих суд ских пи сме на,
б) из во ђе ње до ка за или пред у зи ма ње дру гих суд ских рад њи 

ко је се за мол ни цом тра же.

Члан 6.

Об лик, са др жи на и аутен тич ност за мол ни це

1. За мол ни ца за прав ну по моћ са чи ња ва се у пи са ном об ли ку 
и са др жи: 

а) на зив ор га на стра не мо ли ље и за мо ље не стра не,
б) при ро ду по ступ ка за ко ји се при ба вља до каз, 
в) име и пре зи ме, пре би ва ли ште или бо ра ви ште, др жа вљан

ство и за ни ма ње стра на ка,
г) име и пре зи ме и адре су пу но моћ ни ка стра на ка,
д) по дат ке нео п ход не за пред мет по ступ ка и по сту па ње по за

мол ни ци.
2. У за мол ни ци ће се по себ но на зна чи ти ако се тра жи не ки 

по се бан на чин по сту па ња по за мол ни ци.
3. За мол ни ца и дру ги ак ти ко ји се при ла жу мо ра ју би ти пот

пи са ни и снаб де ве ни слу жбе ним пе ча том ор га на од ко га по ти чу.

Члан 7.

Из во ђе ње до ка за

1. Пра во суд ни ор га ни јед не Уго вор не стра не мо гу, у скла ду 
са сво јим про пи си ма, зах те ва ти из во ђе ње до ка за у гра ђан ским и 
тр го вач ким ства ри ма. Зах тев се са чи ња ва у об ли ку за мол ни це на
сло вље не на над ле жни пра во суд ни ор ган дру ге Уго вор не стра не.

2. У сми слу овог уго во ра, из во ђе ње до ка за об у хва та:
а) узи ма ње из ја ва,
б) из да ва ње, утвр ђи ва ње ве ро до стој но сти или про ве ра ис пра

ва, из ве шта ја, за пи сни ка и при ме ра ка ко ји се тра же.
3. Ка да је нео п ход но, за мол ни ца са др жи спи сак пи та ња ко ја 

тре ба по ста ви ти све до ку или дру гом ли цу или по дат ке о пред ме ту 
спо ра и ис пра ве ко је се од но се на те до ка зе или по дат ке.

Члан 8.

По сту па ње по за мол ни ци

1. По сту па ње по за мол ни ци вр ши се по про пи си ма за мо ље не 
стра не. Из у зет но, за мо ље на стра на ће, на зах тев стра не мо ли ље, 
по сту пи ти на на чин ко ји је по себ но озна чен у за мол ни ци, ако то 
ни је у су прот но сти са за ко ном за мо ље не стра не.

2. За мо ље на стра на до ста ви ће стра ни мо ли љи до ку мен та ци ју из 
ко је се мо же утвр ди ти да је по за мол ни ци по сту пље но или ће је оба
ве сти ти о раз ло зи ма из ко јих се по за мол ни ци ни је мо гло по сту пи ти.

Члан 9.

Уру че ње пи сме на

1. По за мол ни ци за уру че ње пи сме на за мо ље на стра на по сту па 
у скла ду са од ред ба ма свог за ко на ко јим се уре ђу је та кав по сту пак.

2. За мол ни ца за уру че ње пи сме на са др жи пот пу ну адре су 
при ма о ца и пи сме на ко ја је по треб но уру чи ти.

3. Ако пи сме на не мо гу би ти до ста вље на на адре си на ве де
ној у за мол ни ци, за мо ље на стра на ће пред у зе ти нео п ход не ме ре 
за утвр ђи ва ње тач не адре се. Ако ни је би ло мо гу ће утвр ди ти тач ну 
адре су, за мо ље на стра на ће о то ме оба ве сти ти стра ну мо ли љу и 
вра ти ће јој до ста вље на пи сме на.

4. По твр да о уру че њу пи сме на ко ја су до ста вље на са чи ња ва 
се у скла ду са за ко но дав ством за мо ље не стра не. По твр да са др жи 
да тум и ме сто уру че ња.

Члан 10.

Тро шко ви

1. За мо ље на стра на сно си све тро шко ве на ста ле на ње ној те
ри то ри ји. Из у зет но, за мо ље на стра на има пра во на на кна ду:

а) тро шко ва и на кна да пла ће них све до ци ма, ве шта ци ма или 
пре во ди о ци ма,
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б) тро шко ва на ста лих при ли ком при во ђе ња све до ка ко ји се 
ни су до бро вољ но ода зва ли по зи ву и

в) тро шко ва ко ји су на ста ли у по себ ним по ступ ци ма ко ји су 
тра же ни.

2. Ако је очи глед но да би по сту па ње по за мол ни ци иза зва ло 
не сра змер но ви со ке тро шко ве, Уго вор не стра не ће се кон сул то ва ти 
око усло ва под ко ји ма би се по за мол ни ци мо гло по сту пи ти.

Члан 11.

Раз ло зи за од би ја ње

За мо ље на стра на мо же од би ти пру жа ње прав не по мо ћи ако 
би то угро зи ло њен су ве ре ни тет, без бед ност или јав ни по ре дак или 
из раз ло га по себ но на ве де них у овом уго во ру.

Члан 12.

За шти та све до ка и ве шта ка

1. Све док или ве штак ко ји се по ја вљу је пред суд ским ор га
ни ма стра не мо ли ље, по по зи ву, не мо же, без об зи ра на ње го во др
жа вљан ство, би ти под врг нут кри вич ном го ње њу, при тво рен или 
упу ћен да из др жа ва ка зну на осно ву не ке ра ни је до не се не суд ске 
од лу ке за кри вич но де ло по чи ње но пре ње го вог до ла ска на ње ну 
те ри то ри ју.

2. Ако све док или ве штак чи је при су ство пред суд ским ор
га ни ма ко ји су га по зва ли ни је ви ше по треб но, не на пу сти те ри
то ри ју стра не мо ли ље у ро ку од 15 уза стоп них да на, та за шти та 
ће пре ста ти. У овај рок не ура чу на ва се вре ме у ко ме све док или 
ве штак из објек тив них раз ло га ни је мо гао да на пу сти те ри то ри ју 
стра не мо ли ље. 

3. На ве де на ли ца не мо гу би ти под врг ну та кри вич ном го ње
ну или при тво ре на због свог ис ка за да тог у свој ству све до ка или 
ве шта ка.

Члан 13.

Тро шко ви све до ка или ве шта ка

Стра на мо ли ља ће у по зи ву оба ве сти ти све до ка или ве шта ка 
да ће се њи хо ви пут ни тро шко ви, днев ни це и на гра да за ве шта че
ње ис пла ти ти у скла ду са ње ним за ко но дав ством. На зах тев по зва
ног ли ца, стра на мо ли ља ће да ти пред у јам за по кри ће тро шко ва. 

Члан 14.

Ис пра ве о лич ном ста ту су

Уго вор не стра не до ста ви ће јед на дру гој, на зах тев су до ва или 
дру гих над ле жних ор га на, ове ре не ко пи је ис пра ва о лич ном ста ту
су и дру гих до ку ме на та ко је се од но се на лич ни ста тус или ин те ре
се др жа вља на стра не мо ли ље, без пре во да и без на кна де тро шко ва.

Члан 15.

Ле га ли за ци ја ис пра ва

1. Ис пра ве ко је је са чи нио, из дао или ове рио над ле жни ор ган 
јед не Уго вор не стра не, снаб де ве не слу жбе ним пе ча том или њи хо ве 
ове ре не ко пи је ни је по треб но да ље ове ра ва ти ра ди упо тре бе пред 
ор га ни ма дру ге Уго вор не стра не.

2. Ис пра ве из да те од стра не над ле жних ор га на јед не Уго вор
не стра не има ју исту до ка зну сна гу на те ри то ри ји дру ге Уго вор не 
стра не.

Члан 16.

Из у зи ма ње од пла ћа ња пар нич них тро шко ва 
(iudi ca tum sol vi) и тро шко ва по ступ ка

Од др жа вља на јед не Уго вор не стра не не мо же се зах те ва ти 
по ла га ње обез бе ђе ња пар нич них тро шко ва (iudi ca tum sol vi) у суд
ским по ступ ци ма ко ји се во де у дру гој Уго вор ној стра ни, због то га 

што су стран ци и што не ма ју пре би ва ли ште или бо ра ви ште на те
ри то ри ји дру ге Уго вор не стра не.

Члан 17.

Бес плат на прав на по моћ

1. Др жа вља ни јед не Уго вор не стра не има ју пра во на осло бо
ђе ње од пла ћа ња суд ских так си и тро шко ва, као и бес плат ну прав
ну по моћ пред су до ви ма дру ге Уго вор не стра не, под истим усло ви
ма и у истом оби му као и ње ни соп стве ни др жа вља ни.

2. На ве де на прав на по моћ се мо же тра жи ти у свим по ступ ци
ма по во дом пред ме та, укљу чу ју ћи и из вр шни по сту пак.

3. Др жа вља ни ко ји има ју пра во на осло бо ђе ње од пла ћа ња тро
шко ва у скла ду са за ко ном јед не Уго вор не стра не, ужи ва ће то пра во 
и на те ри то ри ји дру ге Уго вор не стра не у по ступ ци ма исте вр сте.

Члан 18.

Зах тев за бес плат ну прав ну по моћ

1. По твр ду ко ја се од но си на лич но, по ро дич но и имо вин ско 
ста ње под но си о ца мол бе и ко ја је по треб на да би се при ме ни ла од
ред ба чла на 17. из да је се од стра не над ле жног ор га на Уго вор не стра
не у ко јој под но си лац мол бе има пре би ва ли ште или бо ра ви ште. 

2. Ако под но си лац мол бе не ма пре би ва ли ште или бо ра ви ште 
на те ри то ри ји јед не од Уго вор них стра на, ди пло мат ско или кон зу
лар но пред став ни штво ње го ве др жа ве мо же из да ти та кву по твр ду.

3. Суд ски ор ган ко ји је над ле жан за од лу чи ва ње о мол би за 
осло ба ђа ње од пла ћа ња суд ских так си и тро шко ва, по сту пи ће на 
на чин пред ви ђен у чла ну 2. овог Уго во ра и мо же за тра жи ти до дат
на оба ве ште ња од ор га на ко ји је из дао по твр ду.

Члан 19.

Ро ко ви

Ако суд јед не Уго вор не стра не од ре ди рок за пред у зи ма ње од
ре ђе не рад ње ли цу ко је има пре би ва ли ште или бо ра ви ште на те
ри то ри ји дру ге Уго вор не стра не, тај рок по чи ње да те че од да на 
уру че ња пи сме на при ма о цу.

Члан 20.

При зна ње и из вр ше ње суд ских од лу ка

Уго вор не стра не ће при зна ти и из вр ши ти, под усло ви ма утвр
ђе ним овим уго во ром, сле де ће суд ске од лу ке у гра ђан ским и тр го
вач ким ства ри ма до не те на те ри то ри ји дру ге Уго вор не стра не:

а) суд ске од лу ке у гра ђан ским ства ри ма,
б) суд ске од лу ке у кри вич ним ства ри ма у де лу ко јим је од лу

че но о имо вин скоправ ном зах те ву.

Члан 21.

Усло ви за при зна ње и из вр ше ње

Суд ске од лу ке из чла на 20. овог уго во ра при зна ју се и из вр
ша ва ју на те ри то ри ји дру ге Уго вор не стра не, ако су ис пу ње ни сле
де ћи усло ви:

а) суд ска од лу ка до не та у би ло ко јој Уго вор ној стра ни мо ра 
би ти прав но сна жна и из вр шна на ње ној те ри то ри ји,

б) по за ко ну Уго вор не стра не у ко јој се при зна ње, од но сно 
из вр ше ње тра жи, пред мет суд ске од лу ке ни је у ис кљу чи вој над ле
жно сти за мо ље не стра не,

в) да је ту же ном уред но уру чен по зив пре ма за ко ну Уго вор не 
стра не на чи јој је те ри то ри ји од лу ка до не се на,

г) да стран ка ма у по ступ ку ни је би ло ус кра ће но пра во да бра
не сво ја пра ва и да су уред но по зва ни да уче ству ју у по ступ ку, од
но сно у слу ча ју про це сне не спо соб но сти, да су би ли пра вил но за
сту па ни,

д) да из ме ђу истих стра на ка у ис тој ства ри на те ри то ри ји Уго
вор не стра не у ко јој се при зна ње, од но сно из вр ше ње тра жи, ни је 
ра ни је већ до не се на прав но сна жна суд ска од лу ка,
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ђ) да из ме ђу истих стра на ка у ис тој ства ри ни је у то ку по
сту пак пред су дом Уго вор не стра не у ко јој се при зна ње, од но сно 
из вр ше ње тра жи, 

е) да та суд ска од лу ка ни је у су прот но сти са основ ним за кон
ским на че ли ма и јав ним по рет ком Уго вор не стра не у ко јој се при
зна ње, од но сно из вр ше ње тра жи.

Члан 22.

Зах тев за при зна ње и из вр ше ње

1. Зах тев за при зна ње и из вр ше ње под но си се не по сред но 
над ле жном ор га ну Уго вор не стра не у ко јој се при зна ње и из вр ше
ње тра жи.

2. Уз зах тев се при ла жу сле де ће ис пра ве:
а) ове ре на ко пи ја суд ске од лу ке, са по твр дом да је од лу ка 

прав но сна жна и из вр шна, ако то не про из ла зи из од лу ке, 
б) по твр ду да је стран ка ко ја ни је уче ство ва ла у по ступ ку и 

про тив ко је је од лу ка до не та би ла уред но и бла го вре ме но по зва на 
да уче ству је у по ступ ку, од но сно да је про це сно не спо соб на стран
ка би ла пра вил но за сту па на,

в) ове рен пре вод го ре на ве де них ис пра ва на је зик Уго вор не 
стра не у ко јој се при зна ње и из вр ше ње тра жи.

Члан 23.

Ме ро дав но пра во

1. По сту пак за при зна ње и из вр ше ње суд ске од лу ке спро во
ди се пре ма за ко но дав ству Уго вор не стра не на чи јој се те ри то ри ји 
при зна ње и из вр ше ње тра жи.

2. Над ле жни ор ган ко ји од лу чу је о зах те ву за при зна ње и из
вр ше ње ве зан је суд ском од лу ком и утвр ђу је је ди но ис пу ње ност 
усло ва пред ви ђе них овим уго во ром.

Члан 24.

Од нос са дру гим уго во ри ма

Прав на по моћ и по ступ ци ко ји су пред ви ђе ни овим уго во ром 
не ди ра ју у оба ве зе Уго вор них стра на ко је про из ла зе из дру гих ме
ђу на род них уго во ра или до ма ћег за ко но дав ства.

Члан 25.

Кон сул та ци је

Спор на пи та ња у ве зи са ту ма че њем и при ме ном овог уго во ра 
Уго вор не стра не ре ша ва ће кон сул та ци ја ма ди пло мат ским пу тем.

Члан 26.

По твр ђи ва ње, сту па ње на сна гу, из ме не и пре ста нак ва жно сти

1. Овај уго вор под ле же по твр ђи ва њу у скла ду са устав ном 
про це ду ром Уго вор них стра на, а ин стру мен ти по твр ђи ва ња би ће 
раз ме ње ни ди пло мат ским пу тем.

2. Уго вор сту па на сна гу по ис те ку три де сет да на од да на раз
ме не ин стру ме на та по твр ђи ва ња. Сту па њем на сна гу овог уго во
ра, из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске пре ста је да ва жи 
Кон вен ци ја из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Тур ске о 
уза јам ним од но си ма по пред ме ти ма суд ским, гра ђан ским и тр го
вач ким ства ри ма од 3. ју ла 1934. го ди не.

3. Овај уго вор мо же би ти из ме њен на осно ву са гла сно сти 
Уго вор них стра на у пи са ној фор ми, у скла ду са усло ви ма пред ви
ђе ним за по твр ђи ва ње овог уго во ра.

4. Сва ка Уго вор на стра на мо же у би ло ко је вре ме от ка за ти 
овај уго вор до ста вља њем пи са ног оба ве ште ња дру гој Уго вор ној 
стра ни. Уго вор ће пре ста ти да ва жи на кон ис те ка шест (6) ме се ци 
од да на при је ма тог оба ве ште ња. Ме ђу тим, по свим за мол ни ца ма 
ко је су при мље не до тре нут ка до ста вља ња оба ве ште ња о от ка зи ва
њу, по сту па ће се у скла ду са овим уго во ром. 

У по твр ду на ве де ног, овла шће ни пред став ни ци Уго вор
них стра на су пот пи са ли овај уго вор. Уго вор је са чи њен у два 

ори ги нал на при мер ка у Бе о гра ду, 5. ју на 2013. го ди не, на срп ском, 
тур ском и ен гле ском је зи ку и сви тек сто ви су под јед на ко ве ро до
стој ни. У слу ча ју раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле
ском је зи ку.

ЗА
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ
Ни ко ла Се ла ко вић, с.р.

Министар правде и државне 
управе

ЗА
РЕ ПУ БЛИ КУ ТУР СКУ

Са ду лах Ер гин, с.р.
Министар правде

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

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

М И Н И С ТА Р С Т ВА
85

ME MO RAN DUM

of Un der stan ding on En han ced Co o pe ra tion bet we en the Mi ni stry 
of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and the Mi ni stry  

of Fo re ign Af fa irs and Tra de of Hun gary

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and the 
Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs and Tra de of Hun gary, he re i naf ter re fer red 
to as “the Par ti es”,

Bearinginmindthe stra te gic part ner ship and the ex cel lent ne ig
hbo urly re la ti ons bet we en the Re pu blic of Ser bia and Hun gary, ba sed 
on sha red va lu es, prin ci ples and en de a vo urs,

Acknowledgingthe im por tan ce of strengthe ning the di a lo gue and 
co o pe ra tion bet we en the two co un tri es on po li ti cal, eco no mic, in fra
struc tu ral and ot her is su es of mu tual in te rest,

Recallingthe im por tan ce of the EU Stra tegy for the Da nu be Re
gion (“EUS DR”) as a co o pe ra tion fra me work esta blis hed for the in te
gra ted de ve lop ment of Da nu be Ri ver ba sin, and as a tool for the EUin
te gra tion of EUS DR’s nonEU mem ber sta tes,

Sharing the ob jec ti ve of the Re pu blic of Ser bia to be co me a 
Mem ber Sta te of the Euro pean Union,  

Sharinga strong in te rest in the en han ce ment of se cu rity and sta
bi lity in our re gion,

Aimingat furt her de ve lo ping the mu tu ally advan ta ge o us co o pe
ra tion bet we en pe o ple and eco no mic en ti ti es, as well as de e pe ning and 
strengthe ning the mul tifa ce ted re la ti on ship bet we en the two co un tri es,

Welcomingthe con clu sion of the agre e ment bet we en in sti tu tes re
spon si ble for re se arch in the area of fo re ign po licy and eco nomy,

Encouragingthe co o pe ra tion bet we en re le vant in sti tu ti ons aiming 
at fa ci li ta tion of tra i ning of di plo mats and go vern ment of fi ci als of the 
two co un tri es,

Agreeingto en han ce co o pe ra tion in the fi eld of cul tu re which may 
con tri bu te to a stron ger bond bet we en the two co un tri es,

ha ve agreed as fol lows, 

Ar tic le 1

Mi ni sters and high ran king of fi ci als of the Par ti es will hold re
gu lar con sul ta ti ons re gar ding bi la te ral, re gi o nal, se cu rity and ot her 
re le vant in ter na ti o nal is su es of mu tual in te rest with the aim to furt her 
strengthen bi la te ral co o pe ra tion and en su re bet ter un der stan ding of 
each ot her’s po si tion on re gi o nal and in ter na ti o nal is su es. 

Mi ni sters will hold con sul ta ti ons as fre qu ently as ne ces sary. High ran
king of fi ci als of the Par ti es will me et on a re gu lar ba sis, at le ast on ce a year. 

The le vel of re pre sen ta tion, pla ce, da te, ve nu es and su bject mat
ters of such con sul ta ti ons shall be agreed upon thro ugh di plo ma tic 
chan nels.
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Ar tic le 2

Su bject of bi la te ral con sul ta ti ons re fer red to Ar tic le 1 shall in clu
de – in ter alia – is su es con cer ning the in ten si fi ca tion of the co o pe ra tion 
bet we en the two co un tri es in po li ti cal, eco no mic and cul tu ral fi elds, as 
well as is su es re la ted to com mon in fra struc tu ral pro jects, energy se cu
rity or na ti o nal mi no ri ti es in Ser bia and Hun gary. 

Ar tic le 3

Con sul ta ti ons bet we en the of fi ci als of the two Par ti es will al so co
ver mat ters of mu tual in te rest in are as, such as:

– pro mo ting Ser bia’s EU ac ces sion pro cess and fa ci li ta ting the co
o pe ra tion bet we en the Par ti es in vi ew of fa ci li ta ting Ser bia’s ac ces sion 
to EU, in clu ding co o pe ra tion con cer ning EUfi nan ced pro jects aiming 
at le gal har mo ni sa tion and in sti tu tion bu il ding, ha ving re gard to the 
Me mo ran dum of Un der stan ding bet we en the Go vern ment of the Re pu
blic of Ser bia and the Go vern ment of Hun gary on pro mo ting Ser bia’s 
Euro pean Union In te gra tion, sig ned in Bel gra de, on Ju ne 10, 2010,

– pro mo ting crossbor der co o pe ra tion, 
– strengthe ning pe o pletope o ple con tacts bet we en Hun gary and 

Ser bia, in clu ding cul tu ral co o pe ra tion, 
– co o pe ra tion in con su lar af fa irs and in the area of ju sti ce, se cu

rity and fre e dom, in clu ding fight aga inst ter ro rism and ma na ge ment of 
mi gra tory flows af fec ting the two co un tri es,

– con sul ta tion on are as of com mon in te rest and pos si bi li ti es for 
co o pe ra tion in the fra me work of va ri o us re gi o nal ini ti a ti ves (e.g. Cen
tral Euro pean Ini ti a ti ve, EU Stra tegy for the Da nu be Re gion etc),

– co o pe ra tion re gar ding the im ple men ta tion of mul ti la te ral agre e
ments to which both co un tri es are par ti es, 

– exa mi na ti on of the pos si bi li ti es of di plo ma tic con tri bu tion to the 
ma in te nan ce and pro mo tion of the com mon cul tu ral he ri ta ge,

– ex chan ge of vi ews on se cu rity po licy is su es, in clu ding re gi o nal 
se cu rity and sta bi lity in par ti cu lar, 

– ex plo ring the pos si bi li ti es of strengthe ning co o pe ra tion on NA
TOPfP and CSDP re la ted mat ters, 

– strengthe ning co o pe ra tion with the aim to mu tu ally as sist each 
ot her’s po si tion in fo re ign mar kets or to esta blish com mon ac ti ons in 
mar kets of third co un tri es,

– ex chan ge of vi ews and best prac ti ce con cer ning fo re ign tra de 
po licy.

Ar tic le 4

Par ti es will hold con sul ta ti ons with the aim to fa ci li ta te and pro
mo te bi la te ral tra de, in vest ment and in fra struc tu ral ac ti vi ti es bet we en 
the two co un tri es.  

Ar tic le 5

Par ti es agree to en han ce co o pe ra tion con cer ning con so li da tion 
of po si ti ons on is su es of mu tual in te rest wit hin the in ter na ti o nal or ga
ni za ti ons, in clu ding UN, OSCE and Co un cil of Euro pe, which ha ve a 
cen tral ro le in esta blis hing and su sta i ning glo bal pe a ce, se cu rity and 
pro spe rity. Con sul ta ti ons may be ini ti a ted on mat ters of par ti cu lar im
por tan ce for one of the Par ti es.   

Ar tic le 6

The Par ti es will al so exa mi ne ways to en co u ra ge the re spec ti ve 
aut ho ri ti es and in sti tu ti ons of the ir go vern ments to con clu de bi la te ral 
agre e ments in dif fe rent fi elds of mu tual in te rest. 

Ar tic le 7

The Par ti es will exa mi ne ways to pro mo te and de ve lop mu tual 
co o pe ra tion bet we en the re le vant in sti tu ti ons aimed at bet ter edu ca tion 
and tra i ning of the di plo mats and go vern ment of fi ci als of the two co
un tri es.

The Par ti es will exa mi ne ways to fa ci li ta te ex chan ge of di plo
mats, go vern ment of fi ci als and ex perts on a re ci pro cal ba sis. 

Di plo mats, go vern ment of fi ci als or ex perts of one Party may par
ti ci pa te in con fe ren ces and ro und ta bles or ga ni sed or ho sted by the ot her 

Party. The Par ti es shall duly in form each ot her of such events of pos si
ble mu tual in te rests.  

Ar tic le 8

As a ge ne ral ru le, eit her Party shall be ar the ex pen ses of the abo ve 
co o pe ra tion, or if the Par ti es so de ci de, the is sue shall be ad dres sed on 
the ba sis of re ci pro city. 

Par ti es shall even tu ally se ek for fun ding of the plan ned events 
from the pro grams (e.g TA I EX, Twin ning) of the In stru ment for Pre
Ac ces sion (IPA).   

Ar tic le 9

The pre sent Me mo ran dum of Un der stan ding shall be co me ef fec
ti ve on the day of its sig ning and shall re main in for ce for an in de fi ni te 
pe riod of ti me, un til one of the Par ti es via di plo ma tic chan nels no ti fi es 
the ot her Party of its in ten tion to ter mi na te it in a writ ten form. In the 
lat ter ca se, this Agre e ment will be ter mi na ted 90 days af ter the re ce ipt 
of the no ti fi ca tion by the ot her Party. 

This do cu ment may be amen ded by the mu tual writ ten con sent of 
the Par ti es, by an ex chan ge of di plo ma tic no tes. The mo di fi ca tion shall 
en ter in to for ce on the day of its sig ning and shall con sti tu te an in te gral 
part of this do cu ment.

Ar tic le 10

Any dis pu te re gar ding im ple men ta tion or in ter pre ta tion of this 
do cu ment shall be re sol ved bet we en the Par ti es by me ans of con sul ta ti
ons or ne go ti a ti ons. No pro vi sion of this do cu ment shall be in ter pre ted 
and im ple men ted as cre a ting le gal rights or com mit ments for the sta tes 
or ci ti zens of the Par ti es.

Sig ned in Bu da pest, on  1st July 2015, in two ori gi nal co pi es, both 
in En glish.

Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs  
of the Re pu blic of Ser bia  

Ivi ca Da cic

Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs  
and Tra de of Hun gary 

Pe ter Szi ja tro

МЕ МО РАН ДУМ 

о раз у ме ва њу о уна пре ђе ној са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства спољ них 

по сло ва и тр го ви не Ма ђар ске

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни
стар ство спољ них по сло ва и тр го ви не Ма ђар ске (у да љем тек сту: 
стра не),

Имајући у ви ду стра те шко парт нер ство и од лич не су сед ске 
од но се Ре пу бли ке Ср би је и Ма ђар ске, за сно ва не на за јед нич ким 
вред но сти ма, прин ци пи ма и на сто ја њи ма,

Признајућива жност ја ча ња ди ја ло га и са рад ње две ју зе ма ља 
о по ли тич ким, еко ном ским, ин фра струк тур ним и дру гим пи та њи
ма од за јед нич ког ин те ре са,

Подсећајући на ва жност Стра те ги је ЕУ за ду нав ски ре ги он 
(EUS DR) као окви ра за са рад њу уста но вље ног ра ди ин те гри са ног 
раз во ја сли ва ре ке Ду нав, као ин стру мен та за ин те гра ци ју у Европ
ску уни ју др жа ва EUS DR ко је ни су чла ни це ЕУ, 

Делећициљ Ре пу бли ке Ср би је да по ста не чла ни ца Европ ске 
уни је,

Делећисна жан ин те рес за ја ча ње без бед но сти и ста бил но сти 
у на шем ре ги о ну,

Циљајући на да љи раз вој обо стра но ко ри сне са рад ње ме ђу 
по је дин ци ма и еко ном ским су бјек ти ма, као и на про ду бљи ва ње и 
ја ча ње све стра них од но са две ју зе ма ља,

Поздрављајући за кљу чи ва ње спо ра зу ма из ме ђу ин сти ту та 
над ле жних за ис тра жи ва ња у обла сти спољ не по ли ти ке и при вре де,

Охрабрујући са рад њу ре ле вант них ин сти ту ци ја чи ји је циљ 
олак ша но уса вр ша ва ње ди пло ма та и вла ди них пред став ни ка две ју 
зе ма ља,
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Сагласившисе у по гле ду по ве ћа ња са рад ње на по љу кул ту ре 
ко је би мо гло до при не ти ја ча њу ве за две ју зе ма ља,

Сагласилису се о сле де ћем,

Члан 1.

Ми ни стри и ви со ки зва нич ни ци стра на ре дов но ће оба вља
ти кон сул та ци је о би ла те рал ним, ре ги о нал ним, без бед но сним и 
дру гим ре ле вант ним ме ђу на род ним пи та њи ма од за јед нич ког ин
те ре са у ци љу да љег ја ча ња би ла те рал не са рад ње и обез бе ђи ва ња 
бо љег раз у ме ва ња ме ђу соб них ста во ва о ре ги о нал ним и ме ђу на
род ним пи та њи ма.

Ми ни стри ће одр жа ва ти кон сул та ци је оно ли ко че сто ко ли ко 
је то по треб но. Ви со ки зва нич ни ци стра на ће се са ста ја ти ре дов но, 
нај ма ње јед ном го ди шње.

Ни во пред ста вља ња, ме сто, да тум и кон крет но ме сто и пред
мет та квих кон сул та ци ја би ће до го во ре ни ди пло мат ским ка на ли ма.

Члан 2.

Пред мет би ла те рал них кон сул та ци ја из чла на 1. об у хва та, из
ме ђу оста лог, пи та ња ко ја се од но се на ја ча ње са рад ње две зе мље на 
по ли тич ком, еко ном ском и кул тур ном пла ну, као и пи та ња у ве зи са 
за јед нич ким ин фра струк тур ним про јек ти ма, енер гет ском без бед но
шћу или на ци о нал ним ма њи на ма у Ре пу бли ци Ср би ји и Ма ђар ској.

Члан 3.

Кон сул та ци је из ме ђу зва нич ни ка две стра не ће се та ко ђе од
но си ти на пи та ња од уза јам ног ин те ре са у обла сти ма као што су:

– под сти ца ње про це са при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ и 
олак ша ва ња са рад ње из ме ђу стра на у по гле ду лак шег при сту па Ре
пу бли ке Ср би је ЕУ, укљу чу ју ћи са рад њу на про јек ти ма ко је фи нан
си ра ЕУ а ко ји има ју за циљ ускла ђи ва ње за ко но дав ства и ја ча ње ин
сти ту ци ја, има ју ћи у ви ду Ме мо ран дум о раз у ме ва њу из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма ђар ске о под сти ца њу евро ин те гра ци ја 
Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је пот пи сан 10. ју на 2010. у Бе о гра ду,

– уна пре ђе ње пре ко гра нич не са рад ње,
– ја ча ње ме ђу људ ских кон та ка та из ме ђу Ма ђар ске и Ре пу бли

ке Ср би је, укљу чу ју ћи кул тур ну са рад њу,
– са рад ња у обла сти кон зу лар них по сло ва, као и у обла сти пра

во су ђа, без бед но сти и сло бо де, укљу чу ју ћи бор бу про тив те ро ри зма 
и упра вља ње ми гра ци о ним то ко ви ма ко ји ути чу на две зе мље,

– кон сул та ци је у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са и мо
гућ но сти са рад ње у окви ру раз ли чи тих ре ги о нал них ини ци ја ти ва 
(нпр. Цен трал но европ ска ини ци ја ти ва, Стра те ги ја ЕУ за Ду нав ски 
ре ги он итд),

– са рад ња у обла сти при ме не мул ти ла те рал них спо ра зу ма чи
је су обе зе мље чла ни це,

– ис пи ти ва ње мо гућ но сти ди пло мат ског до при но са очу ва њу 
и уна пре ђе њу за јед нич ке кул тур не ба шти не,

– раз ме на ми шље ња о пи та њи ма без бед но сне по ли ти ке, по
себ но укљу чу ју ћи ре ги о нал ну без бед ност и ста бил ност,

– ис пи ти ва ње мо гућ но сти ја ча ња са рад ње по пи та њи ма ко ја 
се од но се на НА ТОПзМ и за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну 
по ли ти ку,

– ја ча ње са рад ње у ци љу пру жа ња уза јам не по мо ћи ме ђу соб
ним по зи ци ја ма на стра ним тр жи шти ма или ус по ста вља њу за јед
нич ког де ло ва ња на тр жи шти ма тре ћих зе ма ља,

– раз ме на ми шље ња и нај бо ље прак се у обла сти спољ но тр го
вин ске по ли ти ке.

Члан 4.

Стра не ће одр жа ва ти кон сул та ци је у ци љу олак ша ва ња и уна
пре ђе ња би ла те рал не тр го ви не, ин ве сти ци ја и ин фра струк тур них 
ак тив но сти из ме ђу две зе мље.

Члан 5.

Стра не су се са гла си ле да ће уна пре ђи ва ти са рад њу у ве зи са 
ускла ђи ва њем ста во ва о пи та њи ма од уза јам ног ин те ре са у окви
ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи УН, ОЕБС и Са вет 

Евро пе, ко је има ју кључ ну уло гу у ус по ста вља њу и очу ва њу гло
бал ног ми ра, без бед но сти и про спе ри те та. Кон сул та ци је се мо гу 
по кре ну ти о пи та њи ма од по себ ног зна ча ја за не ку од стра на.

Члан 6.

Стра не ће та ко ђе ис пи та ти на чи не у ци љу под сти ца ња од го ва
ра ју ћих ор га на и ин сти ту ци ја сво јих вла да на за кљу чи ва ње би ла те
рал них спо ра зу ма у раз ли чи тим обла сти ма од уза јам ног ин те ре са.

Члан 7.

Стра не ће ана ли зи ра ти на чи не за под сти ца ње и раз вој ме ђу
соб не са рад ње ре ле вант них ин сти ту ци ја у ци љу бо љег обра зо ва ња 
и обу ке ди пло ма та и вла ди них функ ци о не ра две зе мље.

Стра не ће ис пи та ти на чи не у ци љу лак ше раз ме не ди пло ма та, 
вла ди них зва нич ни ка и струч ња ка на ба зи ре ци про ци те та.

Ди пло ма те, вла ди ни зва нич ни ци или струч ња ци јед не стра не 
мо гу уче ство ва ти на кон фе рен ци ја ма и окру глим сто ло ви ма чи ји је 
ор га ни за тор или до ма ћин дру га стра на. Стра не ће јед на дру гу бла
го вре ме но оба ве шта ва ти о та квим ску по ви ма ко ји би мо гли би ти 
од уза јам ног зна ча ја.

Члан 8.

Уоби ча је но је да сва ка стра на сно си тро шко ве го ре на ве де не 
са рад ње или, ако се стра не та ко до го во ре, ово пи та ње ће се ре ша
ва ти на осно ву ре ци про ци те та.

Стра не ће ко нач но за тра жи ти фи нан сиј ска сред ства за пла
ни ра не ску по ве из про гра ма (нпр. TA I EX, Twin ning) Ин стру мен та 
прет при ступ не по мо ћи (ИПА).

Члан 9.

Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу сту па на сна гу на дан пот пи
си ва ња и за кљу чу је се на нео д ре ђе но вре ме, све док јед на од стра
на не оба ве сти дру гу стра ну пи сме ним пу тем, ди пло мат ским ка
на ли ма, о сво јој на ме ри да га рас ки не. У том слу ча ју, Спо ра зум 
пре ста је да ва жи 90 да на од при је ма оба ве ште ња од дру ге стра не.

Овај до ку мент се мо же из ме ни ти и до пу ни ти пи сме ном уза
јам ном са гла сно шћу стра на, раз ме ном ди пло мат ских но та. Из ме не 
сту па ју на сна гу на дан пот пи си ва ња и пред ста вља ју са став ни део 
овог до ку мен та.

Члан 10.

Сва ки спор у ве зи са при ме ном или ту ма че њем овог до ку мен
та ре ша ва ће се из ме ђу стра на пу тем кон сул та ци ја или пре го во ра. 
Ни јед на од ред ба овог до ку мен та се не ће ту ма чи ти и при ме њи ва ти 
у сми слу ства ра ња прав них мо гућ но сти или оба ве за за др жа ве или 
гра ђа не ових стра на.

Пот пи са но у Бу дим пе шти, 1. ју ла 2015. у два ори ги на ла, оба 
на ен гле ском је зи ку.

Ми ни стар спољ них по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је 
Иви ца Да чић, с.р.

Ми ни стар спољ них по сло ва  
и тр го ви не Ма ђар ске 
Пе тер Си ја тро, с.р.
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли
ке Бе ло ру си је о са рад њи у обла сти од бра не, ко ји је са чи њен у Мин ску 
10. но вем бра 2014. го ди не, сту пио на сна гу 2. ју ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 10. ју ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је



28. јул 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 15 – Страна 19 

87
На осно ву чла на 16. ста ва 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/2013),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ка би не та ми ни стра Укра ји не о са рад њи у обла сти биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља, ко ји 
је са чи њен 6. ју на 2013. го ди не у Бе о гра ду, сту пио на сна гу 15. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 6. ју на 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, бр ој 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о вој нотех нич кој са рад њи, ко ји је са чи њен 16. ок то бра 
2014. го ди не у Бе о гра ду, сту пио на сна гу 2. ју ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 16. ју ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Мол да ви је о уки да њу ви за за др жа вља не две ју зе ма ља, ко ји је 
са чи њен у Бу ку ре шту 23. де цем бра 2014. го ди не, сту пи ти на сна гу 6. ав гу ста 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 22. ју ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




