
Н А РОД Н А  С КУ П Ш Т И Н А
90

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  
о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра из ме ђу 

Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке  
за Про је кат Кли нич ки цен три/А 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра о из ме на ма 
и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке за Про је кат Кли нич ки цен три/А, 
ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници 
Шеснаестог ванредног заседања у 2015. години, 31. јула 2015. го
дине.

ПР број 104
У Бе о гра ду, 4. августа 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 о из ме на ма и до пу на ма  
Фи нан сиј ског уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  

и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке за Про је кат  
Кли нич ки цен три/А 

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског 

уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан
ке за Про је кат Kлинички цен три/A, пот пи са ног 8. де цем бра 2006. 
го ди не у Бе о гра ду, ко ји је пот пи сан 25. мар та 2015. го ди не у Лук
сем бур гу и 1. апри ла 2015. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на ен
гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из чла на 1. овог за ко на, у ори ги на лу на ен гле

ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

FI N° 23.761 (RS)
Se ra pis N° 20040340

Cli ni cal Cen ters / A

Amend ment Agre e ment

in re la tion to

the Fi nan ce Con tract sig ned on

8 De cem ber 2006

betweenthe

Re pu blic of Ser bia

andthe

Euro pean In vest ment Bank

Lu xem bo urg, 25 March 2015 
Bel gra de, 1 April 2015

THIS AGRE E MENT IS MA DE BET WE EN:
(1) the Re pu blic of Ser bia (the ”Bor ro wer”); and
(2) the Euro pean In vest ment Bank (the ”Bank”),
to get her re fer red to as the ”Par ti es”.
BAC KGRO UND
(A) The Par ti es ha ve en te red in to the fi nan ce con tract da ted 8 De

cem ber 2006, as sub se qu ently amen ded (the ”Fi nan ce Con tract”).
(B) Furt her to the Bor ro wer’s re qu est da ted 25 No vem ber 2014, 

the Par ti es ha ve agreed to en ter in to this Amend ment Agre e ment (he re
i naf ter, the ”Amend ment Agre e ment”) for the pur po se of amen ding 
cer tain terms of the Fi nan ce Con tract.

IT IS AGREED as fol lows:
1. IN TER PRE TA TION
De fi ni ti ons
Un less a con trary in di ca tion ap pe ars, ca pi ta li sed terms de fi ned in 

the Fi nan ce Con tract ha ve the sa me me a ning when used in this Amend
ment Agre e ment.

2. AMEND MENTS
The Fi nan ce Con tract is he reby amen ded as set out be low.
2.1 In Ar tic le 1.02(2) the da te ”31 De cem ber 2013” shall be 

amen ded to read ”31 De cem ber 2018”.
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2.2 In Sche du le I (A.1.  Tec hni cal De scrip tion), the pa ra graph 
en ti tled ”Pro gram me” shall be amen ded to read as fol lows:

”Physi cal com ple tion of all new and re fur bis hed bu il dings is plan
ned for 31 De cem ber 2019. ”

2.3 In Sche du le III (Form of Dis bur se ment Re qu est), the da te in
di ca ted in the right hand si de of the term”Dis bur se ment de a dli ne” shall 
be de le ted.

3. CON TI NU ING OBLI GA TI ONS
The pro vi si ons of the Fi nan ce Con tract shall, sa ve as amen ded by 

this Amend ment Agre e ment, con ti nue in full for ce and ef fect.
4. GO VER NING LAW AND JU RIS DIC TION
4.1 Go ver ning Law
This Amend ment Agre e ment and any noncon trac tual obli ga ti ons 

ari sing out of or in con nec tion with it shall be go ver ned by the laws of 
the Grand Duchy of Lu xem bo urg.

4.2 Ju ris dic tion
The Par ti es he reby sub mit to the ju ris dic tion of the Co urt of Ju sti

ce of the Euro pean Union.
5. EN TRY IN TO FOR CE
This Amend ment Agre e ment shall en ter in to for ce upon con fir

ma tion by the Bank to the Bor ro wer in wri ting (in clu ding via elec tro nic 
mail) that the Bank has re ce i ved a cer ti fied copy of the Of fi cial Ga zet
te of the Re pu blic of Ser bia pu blis hing the law on ra ti fi ca tion of this 
Amend ment Agre e ment by the Par li a ment of the Re pu blic of Ser bia.

This Amend ment Agre e ment has been en te red in to fo ur (4) ori gi
nals in the En glish lan gu a ge, each pa ge ha ving been ini ti al led by Mr. 
Bran ko DR ČE LIĆ, Di rec tor of Pu blic Debt Ad mi ni stra tion – Mi ni stry 
of Fi nan ce, on be half of the Re pu blic of Ser bia, re pre sen ted by the Mi
ni stry of Fi nan ce, and by Mr. Ales san dro CAG NA TO, Le gal Co un sel, 
on be half of the Bank.

Sig ned for and on 
be half of the

Sig ned for and on be half of

THE RE PU BLIC  
OF SER BIA
the Mi ni ster  
of Fi nan ce

Du šan VU JO VIĆ, s.r.
this 1st day of April 
2015, in Bel gra de

EURO PEAN IN VEST MENT BANK

 the Head of Di vi sion     the Head of Di vi sion
         Do mi ni que 
      CO UR BIN, s.r          Mas si mo NO VO, s.r.
this 25th day of March 2015, in Lu xem bo urg

ФИ Н° 23.761 (РС)
Се ра пис Н° 20040340

ПРО ЈЕ КАТ КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТРИ/А

Уго вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра 
пот пи са ног 8. де цем бра 2006. го ди не 

из ме ђу

Ре пу бли ке Ср би је 

и

Европ ске ин ве сти ци о не бан ке

Лук сем бург, 25. март 2015. го ди не 
Бе о град, 1. април 2015. годинe

ОВАЈ УГО ВОР СЕ ЗА КЉУ ЧУ ЈЕ ИЗ МЕ ЂУ:
(1) Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: „Зај мо при мац”); и
(2) Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (у да љем тек сту: „Бан ка”),
за јед но у да љем тек сту: „Уго вор не стра не”.

ИСТО РИ ЈАТ
(А) Уго вор не стра не су за кљу чи ле Фи нан сиј ски уго вор 8. де

цем бра 2006. го ди не (у да љем тек сту: „Фи нан сиј ски уго вор”).
(Б) По во дом зах те ва од стра не Зај мо прим ца од 25. но вем бра 

2014. го ди не, Уго вор не стра не су се до го во ри ле да за кљу че Уго
вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра (у да љем тек сту: 
„Уго вор о из ме на ма и до пу на ма”) у ци љу из ме не и до пу не од ре ђе
них од ре да ба Фи нан сиј ског уго во ра. 

ДО ГО ВО РЕ НО ЈЕ ка ко сле ди:
1. ТУ МА ЧЕ ЊЕ
Де фи ни ци је
Уко ли ко ни је на го ве ште но дру га чи је, тер ми ни ко ји су ис пи

са ни бол до ва ним сло ви ма у овом уго во ру о из ме на ма и до пу на ма 
има ју исто зна че ње ко је им је до де ље но у Фи нан сиј ском уго во ру.

2. ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ФИ НАН СИЈ СКОГ УГО ВО РА
Фи нан сиј ски уго вор ме ња се на на чин утвр ђен у тек сту ис под.
2.1 У чла ну 1.02(2) да тум „31. де цем бар 2013. го ди не” би ће 

из ме њен та ко да гла си: „31. де цем бар 2018. го ди не”.
2.2 У Рас по ре ду I (А.1. – Тех нич ки опис), став под на зи вом 

„Про грам” би ће из ме њен та ко да гла си:
„Фи зич ки за вр ше так свих но вих и ре ха би ли то ва них згра да 

пла ни ран је за 31. де цем бар 2019. го ди не”.
2.3 У Рас по ре ду III (Фор му лар Зах те ва за ис пла ту), да тум на

зна чен на де сној стра ни по ред тер ми на „Рок за ис пла ту” се бри ше.

3. ТРАЈ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ
Од ред бе Фи нан сиј ског уго во ра, за јед но са из ме на ма и до пу

на ма на чи ње ним овим уго во ром о из ме на ма и до пу на ма, на ста ви ће 
да се при ме њу ју у пот пу но сти.

4. МЕ РО ДАВ НО ПРА ВО И СУД СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ
4.1 За кон
Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма и све не у го вор не оба ве зе, 

про ис те кле или ко је су у ве зи са уго во ром о из ме на ма и до пу на ма, 
упра вља ће се пре ма за ко ни ма Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бур га.

4.2 Над ле жност
Уго вор не стра не овим пу тем при хва та ју над ле жност Су да 

прав де Европ ске уни је.

5. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ
Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма сту па на сна гу на кон 

по твр де од стра не Бан ке Зај мо прим цу у пи сме ној фор ми (укљу
чу ју ћи и пу тем елек трон ске по ште) да је Бан ка при ми ла ове ре ну 
ко пи ју зва нич ног слу жбе ног гла си ла Ре пу бли ке Ср би је у ко ме је 
об ја вљен за кон о ра ти фи ка ци ји овог уго во ра о из ме на ма и до пу на
ма од стра не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма са чи њен је у 4 (че ти
ри) ори ги нал на при мер ка на ен гле ском је зи ку, сва ка стра на овог 
уго во ра о из ме на ма и до пу на ма па ра фи ра на је од стра не гди на 
Бран ка Др че ли ћа, ди рек то ра Упра ве за јав ни дуг – Ми ни стар ство 
фи нан си ја, у име Ре пу бли ке Ср би је, ко ју за сту па Ми ни стар ство 
фи нан си ја, и гди на Ales san dro CAG NA TO, прав ног заступникa у 
име Бан ке.

Пот пи са но за и у име
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Министар финансија
Ду шан Ву јо вић

У Бе о гра ду,  
1. апри ла 2015. го ди не

Пот пи са но за и у име
ЕВРОП СКЕ  

ИН ВЕ СТИ ЦИ О НЕ БАН КЕ
Шеф одељења            Шеф одељења

Do mi ni que Co ur bin      Mas si mo NO VO
    У Лук сем бур гу,  

25. мар та 2015. го ди не

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”.
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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 Уго во ра  

о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке  

за Про је кат Кли нич ки цен три/Б 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра о из ме на ма и до
пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске 
ин ве сти ци о не бан ке за Про је кат Кли нич ки цен три/Б, ко ји је до не ла 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Шеснаестог ван
редног заседања у 2015. години, 31. јула 2015. године.

ПР број 105
У Бе о гра ду, 4. августа 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 о из ме на ма и до пу на ма  
Фи нан сиј ског уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  

и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке за Про је кат  
Кли нич ки цен три/Б 

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго

во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке за 
Про је кат Kлинички цен три/Б, пот пи са ног 12. де цем бра 2008. го ди не, 
у Бе о гра ду, ко ји је пот пи сан 25. мар та 2015. го ди не у Лук сем бур гу и 
1. апри ла 2015. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из чла на 1. овог за ко на, у ори ги на лу на ен гле

ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

FI N° 24.745 (RS)
Se ra pis N° 20040340

Cli ni cal Cen ters / B

Amend ment Agre e ment 
in re la tion to 

the Fi nan ce Con tract sig ned on 
12 De cem ber 2008

betweenthe

Re pu blic of Ser bia

andthe

Euro pean In vest ment Bank

Lu xem bo urg, 25 March 2015 
Bel gra de, 1 April 2015

THIS AGRE E MENT IS MA DE BET WE EN:
the Re pu blic of Ser bia (the ”Bor ro wer”); and
the Euro pean In vest ment Bank (the ”Bank”),
to get her re fer red to as the ”Par ti es”.
BAC KGRO UND
(A) The Par ti es ha ve en te red in to the fi nan ce con tract da ted 12 

De cem ber 2008, as sub se qu ently amen ded (the ”Fi nan ce Con tract”).
(B) Furt her to the Bor ro wer’s re qu est da ted 25 No vem ber 2014, 

the Par ti es ha ve agreed to en ter in to this Amend ment Agre e ment (he re
i naf ter, the ”Amend ment Agre e ment”) for the pur po se of amen ding 
cer tain terms of the Fi nan ce Con tract.

IT IS AGREED as fol lows:
IN TER PRE TA TION
De fi ni ti ons
Un less a con trary in di ca tion ap pe ars, ca pi ta li sed terms de fi ned in 

the Fi nan ce Con tract ha ve the sa me me a ning when used in this Amend
ment Agre e ment.

AMEND MENTS
The Fi nan ce Con tract is he reby amen ded as set out be low.
2.1 In Ar tic le 1.02(2) the da te ”31 De cem ber 2016” shall be 

amen ded to read ”31 De cem ber 2018”.
2.2 In Sche du le I (A.1. – Tec hni cal De scrip tion), the pa ra graph 

en ti tled ”Pro gram me” shall be amen ded to read as fol lows:
”Physi cal com ple tion of all new and re fur bis hed bu il dings is plan

ned for 31 De cem ber 2019.”
2.3 In Sche du le III (Form of Dis bur se ment Re qu est), the da te in

di ca ted in the right hand si de of the term ”Dis bur se ment de a dli ne” shall 
be de le ted.

CON TI NU ING OBLI GA TI ONS
The pro vi si ons of the Fi nan ce Con tract shall, sa ve as amen ded by 

this Amend ment Agre e ment, con ti nue in full for ce and ef fect.
4. GO VER NING LAW AND JU RIS DIC TION
4.1 Go ver ning Law
This Amend ment Agre e ment and any noncon trac tual obli ga ti ons 

ari sing out of or in con nec tion with it shall be go ver ned by the laws of 
the Grand Duchy of Lu xem bo urg.

4.2 Ju ris dic tion
The Par ti es he reby sub mit to the ju ris dic tion of the Co urt of Ju sti

ce of the Euro pean Union.
5. EN TRY IN TO FOR CE
This Amend ment Agre e ment shall en ter in to for ce upon con fir

ma tion by the Bank to the Bor ro wer in wri ting (in clu ding via elec tro nic 
mail) that the Bank has re ce i ved a cer ti fied copy of the Of fi cial Ga zet
te of the Re pu blic of Ser bia pu blis hing the law on ra ti fi ca tion of this 
Amend ment Agre e ment by the Par li a ment of the Re pu blic of Ser bia.

This Amend ment Agre e ment has been en te red in to fo ur (4) ori gi nals 
in the En glish lan gu a ge, each pa ge ha ving been ini ti al led by Mr. Bran ko 
DR ČE LIĆ, Di rec tor of Pu blic Debt Ad mi ni stra tion – Mi ni stry of Fi nan ce, 
on be half of the Re pu blic of Ser bia, re pre sen ted by the Mi ni stry of Fi nan ce, 
and by Mr. Ales san dro CAG NA TO, Le gal Co un sel, on be half of the Bank.

Sig ned for and on 
be half of the

Sig ned for and on be half of

THE RE PU BLIC  
OF SER BIA
the Mi ni ster  
of Fi nan ce

Du šan VU JO VIĆ, s.r.
this 1st day of April 
2015, in Bel gra de

EURO PEAN IN VEST MENT BANK

the Head of Di vi sion      the Head of Di vi sion
           Do mi ni que 
        CO UR BIN, s.r.      Mas si mo NO VO, s.r.

   this 25th day of March 2015, 
in Lu xem bo urg

ФИ Н° 24.745 (РС)
Се ра пис Н° 20040340

ПРО ЈЕ КАТ КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТРИ/Б

Уго вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра 
пот пи са ног 12. де цем бра 2008. го ди не  

из ме ђу

Ре пу бли ке Ср би је 

и

Европ ске ин ве сти ци о не бан ке

Лук сем бург, 25. март 2015. го ди не 
Бе о град, 1. април 2015. го ди не

ОВАЈ УГО ВОР СЕ ЗА КЉУ ЧУ ЈЕ ИЗ МЕ ЂУ:
(1) Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: „Зај мо при мац”); и
(2) Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (у да љем тек сту: „Бан ка”),
за јед но у да љем тек сту: „Уго вор не стра не”.
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ИСТО РИ ЈАТ
(А) Уго вор не стра не су за кљу чи ле Фи нан сиј ски уго вор 12. 

де цем бра 2008. го ди не (у да љем тек сту: „Фи нан сиј ски уго вор”).
(Б) По во дом зах те ва од стра не Зај мо прим ца од 25. но вем бра 

2014. го ди не, Уго вор не стра не су се до го во ри ле да за кљу че Уго
вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра (у да љем тек сту: 
„Уго вор о из ме на ма и до пу на ма”) у ци љу из ме не и до пу не од ре ђе
них од ре да ба Фи нан сиј ског уго во ра. 

ДО ГО ВО РЕ НО ЈЕ ка ко сле ди:

1. ТУ МА ЧЕ ЊЕ
Де фи ни ци је
Уко ли ко ни је на го ве ште но дру га чи је, тер ми ни ко ји су ис пи

са ни бол до ва ним сло ви ма у овом уго во ру о из ме на ма и до пу на ма 
има ју исто зна че ње ко је им је до де ље но у Фи нан сиј ском уго во ру.

2. ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ФИ НАН СИЈ СКОГ УГО ВО РА
Фи нан сиј ски уго вор ме ња се на на чин утвр ђен у тек сту ис под.
2.1 У чла ну 1.02(2) да тум „31. де цем бар 2016. го ди не” би ће 

из ме њен та ко да гла си: „31. де цем бар 2018. го ди не”.
2.2 У При ло гу I (А.1. – Тех нич ки опис), став под на зи вом 

„Про грам” би ће из ме њен та ко да гла си:
„Фи зич ки за вр ше так свих но вих и ре ха би ли то ва них згра да 

пла ни ран је за 31. де цем бар 2019. го ди не”.
2.3 У При ло гу III (Фор му лар Зах те ва за ис пла ту), да тум на

зна чен на де сној стра ни по ред тер ми на „Рок за ис пла ту” се бри ше.

3. ТРАЈ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ
Од ред бе Фи нан сиј ског уго во ра, за јед но са из ме на ма и до пу

на ма на чи ње ним овим уго во ром о из ме на ма и до пу на ма, на ста ви ће 
да се при ме њу ју у пот пу но сти.

4. МЕ РО ДАВ НО ПРА ВО И СУД СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ
4.1 За кон
Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма и све не у го вор не оба ве зе, 

про ис те кле или ко је су у ве зи са уго во ром о из ме на ма и до пу на ма, 
упра вља ће се пре ма за ко ни ма Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бур га.

4.2 Над ле жност
Уго вор не стра не овим пу тем при хва та ју над ле жност Су да 

прав де Европ ске уни је.

5. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ
Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма сту па на сна гу на кон 

по твр де од стра не Бан ке Зај мо прим цу у пи сме ној фор ми (укљу
чу ју ћи и пу тем елек трон ске по ште) да је Бан ка при ми ла ове ре ну 
ко пи ју зва нич ног слу жбе ног гла си ла Ре пу бли ке Ср би је у ко ме је 
об ја вљен за кон о ра ти фи ка ци ји овог уго во ра о из ме на ма и до пу на
ма од стра не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма са чи њен је у 4 (че ти
ри) ори ги нал на при мер ка на ен гле ском је зи ку, сва ка стра на овог 
уго во ра о из ме на ма и до пу на ма па ра фи ра на је од стра не гди на 
Бран ка Др че ли ћа, ди рек то ра Упра ве за јав ни дуг – Ми ни стар ство 
фи нан си ја, у име Ре пу бли ке Ср би је, ко ју за сту па Ми ни стар ство 
фи нан си ја, и гди на Ales san dro CAG NA TO, прав ног заступникa у 
име Бан ке.

Пот пи са но за и у име
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
Ми ни стар фи нан си ја

Ду шан Ву јо вић
У Бе о гра ду,  

1. апри ла 2015. го ди не

Пот пи са но за и у име
ЕВРОП СКЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ О НЕ БАН КЕ

Шеф одељења          Шеф одељења
Do mi ni que Co ur bin        Mas si mo NO VO
У Лук сем бур гу, 25. мар та 2015. го ди не

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
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МЕ МО РАН ДУМ

 о раз у ме ва њу из ме ђу Упра ве ца ри на Ми ни стар ства  
фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је и Ца рин ског ди рек то ра та  
Са ве зног ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Аустри је  

о са рад њи ца рин ских слу жби на аеро дро ми ма  
„Ни ко ла Те сла”, Бе о град и „Беч ки ме ђу на род ни  
аеро дром”, Беч у обла сти бор бе про тив пре ва ра

Упра ва ца ри на Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је и 
Ца рин ски ди рек то рат Са ве зног ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли
ке Аустри је (у да љем тек сту: уго вор не стра не);

Узи ма ју ћи у об зир да ца рин ски пре кр ша ји на но се ште ту еко
ном ским, фи скал ним, со ци јал ним, кул тур ним и ко мер ци јал ним 
ин те ре си ма њи хо вих зе ма ља;

Убе ђе ни да ће те сна са рад ња и бр за ре ак ци ја њи хо вих ца рин
ских слу жби на аеро дро ми ма учи ни ти бор бу про тив ца рин ских 
пре ва ра ефи ка сни јом;

Има ју ћи у ви ду Спо ра зум 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 Аустри је о ад ми ни стра тив
ној са рад њи и уза јам ној са рад њи у ца рин ским пи та њи ма у ци љу 
су зби ја ња по вре да ца рин ских про пи са, пот пи сан 15. мар та 1978. 
го ди не;

Има ју ћи у ви ду Про то кол 6 о уза јам ној ад ми ни стра тив ној 
по мо ћи у ца рин ским пи та њи ма Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при
дру жи ва њу из ме ђу Европ ских за јед ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни
ца, с јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не, пот пи сан у 
Лук сем бур гу 29. апри ла 2008. го ди не,

Има ју ћи у ви ду Је дин стве ну кон вен ци ју о опој ним дро га ма, 
од 30. мар та 1961. го ди не;

Има ју ћи у ви ду Кон вен ци ју о пси хо троп ним суп стан ца ма, од 
21. фе бру а ра 1971. го ди не:

Има ју ћи у ви ду Кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја про тив не за
ко ни тог про ме та опој них дро га и пси хо троп них суп стан ци, од 19. 
де цем бра 1988. го ди не;

До го во ри ли су се ка ко сле ди:

Члан 1.
Уго вор не стра не су са гла сне да ца рин ска слу жба на аеро дро

му „Ни ко ла Те сла” Бе о град и ца ри нар ни ца на аеро дро му „Беч ки 
ме ђу на род ни аеро дром” – Беч уза јам но раз ме њу ју, са мо и ни ци ја
тив но или на зах тев, ин фор ма ци је ко је се од но се:

– на пут ни ке за ко је по сто ји сум ња или за ко је се већ зна да 
се ба ве не за ко ни том тр го ви ном ро бом, а по себ но ду ван ским про
из во ди ма, кри во тво ре ном ро бом и опој ним дро га ма, на сва ли ца за 
ко ја по сто ји осно ва на сум ња да су из вр ши ла ца рин ске пре кр ша је, 
а по себ но на кре та ње та квих ли ца;

– на про мет ро бе, ко јом се кр ше или за ко ју по сто ји сум ња да 
се њо ме кр ше ца рин ски про пи си, укљу чу ју ћи и кон теј не ре, као и 
на ва зду хо пло ве за ко је по сто ји сум ња или се већ зна да се ко ри сте 
у не за ко ни тој тр го ви ни ро бом, а по себ но ду ван ским про из во ди ма, 
кри во тво ре ном ро бом и опој ним дро га ма;

– на пи та ња ко ја се од но се на ца рин ске пре кр ша је у тран зи ту, 
од ла ску/до ла ску на јед ном од ова два аеро дро ма;

– на пре ко гра нич ни пре нос нов ца и оста лих фи нан сиј ских сред
ста ва као што су зла то, дра го ка ме ње и оста ли пле ме ни ти ме та ли;

– на по ступ ке у ве зи са уво зом, из во зом или тран зи том ро бе и 
ко ји су су прот ни пра ви ли ма о за бра ни или огра ни че њу ко ја су уго
вор не стра не ду жне да при ме њу ју;

– на на чи не бор бе про тив не за ко ни те тр го ви не ро бом, раз ме
ну ин фор ма ци ја и ис ку ста ва ко ја се од но се на но ву опре му и по
ступ ке;
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– на но ве прав це пре ва ра и ме то де скри ва ња ко је ко ри сте кри
јум ча ри.

Члан 2.
(1) Уго вор не стра не пред у зи ма ју по треб не ме ре ка ко би олак

ша ле не по сред ну раз ме ну ин фор ма ци ја пред ви ђе них овим ме
мо ран ду мом о раз у ме ва њу у скла ду са на ве де ним спо ра зу ми ма. 
Над ле жне слу жбе уго вор них стра на ће раз ме ни ти спи ско ве слу
жбе ни ка ко ји су за то од ре ђе ни. Спи ско ви ће се ажу ри ра ти оно ли ко 
че сто ко ли ко је то по треб но, а нај ма ње, је дан пут го ди шње.

(2) Та ко ђе, над ле жне слу жбе уго вор них стра на пред у зи ма ју 
по треб не ме ре ка ко би раз ме њи ва ле сво ја ис ку ства у обла сти бор
бе про тив пре ва ра, укљу чу ју ћи и ор га ни зо ва ње раз ме на по се та 
сво јих слу жбе ни ка, у скла ду са рас по ло жи вим ре сур си ма.

Члан 3.
(1) Ин фор ма ци је при мље не на осно ву овог ме мо ран ду ма о 

раз у ме ва њу мо гу се до ста вља ти ра ди ко ри шће ња у свим по ступ ци
ма уго вор не стра не мо ли о ца, ка ко суд ским та ко и управ ним, ко ји 
се од но се на да ти ца рин ски пре кр шај.

(2) Све ин фо р ма ци је до би је не на осно ву овог ме мо ран ду ма 
о раз у ме ва њу се сма тра ју по вер љи вим и ужи ва ће ба рем исте ме ре 
за шти те и по вер љи во сти ко је та ква ин фор ма ци ја ужи ва у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством ца рин ске слу жбе ко ја при ми та
кву ин фор ма ци ју.

Члан 4.
(1) Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу се за кљу чу је на нео д ре

ђе но вре ме и сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња. Уго вор на стра на 
мо же увек да га от ка же уз прет ход но пи са но оба ве ште ње, при че
му ће он пре ста ти да ва жи да ном при је ма оба ве ште ња.

(2) Про бле ми ко ји се евен ту ал но по ја ве у при ме ни овог ме мо
ран ду ма уго вор не стра не ре ша ва ће спо ра зум но.

(3) Овај ме мо ран дум не пред ви ђа прав но оба ве зу ју ће од но се 
ни ти има ја чу прав ну сна гу над на ци о нал ним за ко но дав ством.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 8. ма ја 2015. у Бе чу, 7. ју ла 2015. у по 
два ори ги нал на при мер ка, на срп ском, не мач ком и ен гле ском је
зи ку, с тим што сви тек сто ви има ју под јед на ку ва жност. У слу ча ју 
не сла га ња у ње го вом ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском 
је зи ку.

В.д. ди рек то ра 
Упра ве ца ри на Ми ни стар ства 
фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је 

Ми лош То мић

Ди рек тор
Ца рин ског ди рек то ра та  
Са ве зног ми ни стар ства  

фи нан си ја Ре публке Аустри је 
Ханс Ге орг Кра мер

ME MO RAN DUM 

of un der stan ding bet we en the Cu stoms Ad mi ni stra tion of the 
Re pu blic of Ser bia and the Cu stoms Di rec to ra te of the Fe de ral 
mi ni stry of fi nan ce of the Re pu blic of Austria on co o pe ra tion of 

cu stoms aut ho ri ti es at the air ports ”Ni ko la Te sla” – Bel gra de and 
”Vi en na in ter na ti o nal air port” – Vi en na in fight aga inst fraud

The Cu stoms Ad mi ni stra tion of the Re pu blic of Ser bia and the 
Cu stoms Di rec to ra te of the Fe de ral Mi ni stry of Fi nan ce of the Re pu blic 
of Austria (he re i naf ter re fer red to as the ”Par ti es”);

Con si de ring that the cu stoms of fen ces harm the eco no mic, fi scal, 
so cial, cul tu ral and com mer cial in te rests of the ir co un tri es;

Con vin ced that clo se co o pe ra tion and qu ick re spon se of the ir cu
stoms aut ho ri ti es at the air ports wo uld ma ke the fight aga inst cu stoms 
fraud mo re ef fi ci ent;

Ha ving re gard to the Agre e ment bet we en the So ci a list Fe de ral 
Re pu blic of Yugo sla via and the Re pu blic of Austria on ad mi ni stra ti ve 
co o pe ra tion and mu tual as si stan ce in cu stoms mat ters for the pur po se 
of com ba ting cu stoms of fen ces, sig ned on 15 March, 1978;

Ha ving re gard to Pro to col 6 on Mu tual ad mi ni stra ti ve as si stan
ce in cu stoms mat ters of the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment 

bet we en the Euro pean Com mu ni ti es and the ir Mem ber Sta tes of the 
one part, and the Re pu blic of Ser bia, of the ot her part, sig ned in Lu
xem bo urg, on 29 April 2008;

Ha ving re gard to the Sin gle Con ven tion on Nar co tic Drugs of 
March 30, 1961;

Ha ving re gard to the Con ven tion on Psycho tro pic Sub stan ces of 
Fe bru ary 21, 1971;

Ha ving re gard to the Uni ted Na ti ons Con ven tion aga inst Il li cit 
Traf fic in Nar co tic Drugs and Psycho tro pic Sub stan ces of De cem ber 
19, 1988;

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le 1
The Par ti es agree that the cu stoms aut ho rity at the air port ”Ni ko la 

Te sla” – Bel gra de and the cu stoms of fi ce at the air port ”Vi en na In ter na
ti o nal Air port” – Vi en na shall mu tu ally ex chan ge, on the ir own ini ti a ti
ve or upon re qu est, all in for ma tion re la ting to:

– Pas sen gers who are su spec ted or are al ready known to be in vol
ved in il li cit traf fic of go ods, espe ci ally to bac co pro ducts, co un ter fe it 
go ods and nar co tic drugs, all per sons who are re a so nably su spec ted of 
ha ving com mit ted cu stoms of fen ces, par ti cu larly to the mo ve ment of 
such per sons;

– Mo ve ment of go ods in bre ach or su spec ted to be in bre ach of 
cu stoms le gi sla tion, in clu ding con ta i ners and air crafts su spec ted or al
ready known to be used in il li cit traf fic of go ods, espe ci ally to bac co 
pro ducts, co un ter fe it go ods and nar co tic drugs

– Ot her is su es re la ted to cu stoms of fen ces re la ted to tran sit, ar ri
val/de par tu re at one of the the se two air ports;

– Crossbor der tran spor ta tion of cash and ot her fi nan cial me ans 
such as gold, јe wels and ot her pre ci o us me tal;

– Pro ce du res re gar ding im port, ex port or tran sit of go ods and 
which are con trary to the ru les on pro hi bi tion or re stric tion that the Par
ti es are obli ged to apply;

– Met hods of com ba ting il li cit traf fic of go ods, ex chan ging in for
ma tion and ex pe ri en ce re gar ding the use of ne w equ ip ment and pro ce
du res;

– New trends of fraud and met hods of con ce al ment used by smug
glers.

Ar tic le 2
(1) The Par ti es shall ta ke the ne ces sary me a su res to fa ci li ta te the 

di rect ex chan ge of in for ma tion as pro vi ded by this Me mo ran dum of 
Un der stan ding in ac cor dan ce with the afo re men ti o ned Agre e ments. 
The com pe tent aut ho ri ti es of the Par ti es shall ex chan ge lists of con tact 
po ints de sig na ted for this par ti cu lar pur po se. The lists shall be up da ted 
as of ten as ne ces sary and at le ast on ce a year.

(2) Furt her mo re, the com pe tent aut ho ri ti es of the Par ti es shall ta
ke the ne ces sary me a su res in or der to sha re the ir ex pe ri en ces in fight 
aga inst fraud, in clu ding the or ga ni za tion of vi sits of the ir em ployees, 
ac cor dingly to ava i la ble re so ur ces.

Ar tic le 3
(1) In for ma tion re ce i ved un der this Me mo ran dum of Un der stan

ding may be pro vi ded for use in all pro ce e dings of the re ce i ving Party, 
whet her ju di cial or ad mi ni stra ti ve, con cer ning the re spec ti ve cu stoms 
of fen ce.

(2) Any in for ma tion re ce i ved un der this Me mo ran dum of Un der
stan ding will be tre a ted as con fi den tial and will at le ast be su bject to the 
sa me pro tec tion and con fi den ti a lity as the sa me kind of in for ma tion is 
su bject to un der the law of the cu stoms ad mi ni stra tion whe re it is re ce
i ved.

Ar tic le 4
(1) This Me mo ran dum of Un der stan ding is to be un der ta ken on 

an on go ing ba sis and will co me in to ef fect on the da te of sig na tu re. A 
Party may ter mi na te this Me mo ran dum of Un der stan ding at any ti me 
by no ti fi ca tion in wri ting in which ca se it shall be ter mi na ted af ter such 
no ti ce has been re ce i ved.

(2) Sho uld any pro blem ari se as to the im ple men ta tion of this Me
mo ran dum, it shall be set tled ami cably, wit hin the Par ti es.
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(3) This Me mo ran dum of Un der stan ding is not in ten ded to cre a te 
le gally bin ding obli ga ti ons or su per se de do me stic laws.

Do ne at Bel gra de, on 8th May 2015/Vi en na, on 7th July 2015 in 
two ori gi nals, in the Ser bian, Ger man and En glish lan gu a ges, with equ
al le gal for ce. Sho uld any dis pu te ari se as to its in ter pre ta tion, the En
glish text shall pre vail.

Ac ting Di rec tor Ge ne ral  
of the Cu stoms Ad mi ni stra tion 

of the Re pu blic of Ser bia 
Mi loš To mić

Di rec tor Ge ne ral of the Cu stoms 
Di rec to ra te of the Fe de ral  

Mi ni stry of Fi nan cie  
of the Re pu blic of Austria 

Hans Ge org Kra mer
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МЕ МО РАН ДУМ 

о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства по љо при вре де  
и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зног  
ми ни стар ства  за по љо при вре ду и шу мар ство, жи вот ну  
сре ди ну и во до при вре ду Ре пу бли ке Аустри је о са рад њи  

у обла сти сто чар ства

Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре
пу бли ке Ср би је и Са ве зно ми ни стар ство за по љо при вре ду и шу
мар ство, жи вот ну сре ди ну во до при вре ду Ре пу бли ке Аустри је (у 
да љем тек сту: Стра не)

– на осно ву тра ди ци о нал но при ја тељ ских од но са и са рад ње 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Аустри је,

– во ђе ни же љом да уна пре де и про ду бе ду го роч ну са рад њу 
на обо стра ну ко рист, уочив ши мо гућ но сти ко је се за то пру жа ју у 
обла сти по љо при вре де и шу мар ства,

– по зи ва ју ћи се на Спо ра зум из ме ђу Ми ни стар ства по љо при
вре де, шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зног 
ми ни стар ства за по љо при вре ду и шу мар ство, жи вот ну сре ди ну и 
во до при вре ду Ре пу бли ке Аустри је о са рад њи у обла сти по љо при
вре де и шу мар ства, ко ји је пот пи сан у Ри е ду 5. сеп тем бра 2007. 
го ди не, 

на ме ра ва ју да са рад њу у обла сти сто чар ства, уре де на сле де
ћи на чин:

Члан 1.
Обе Стра не ће у окви ру сво јих овла шће ња и у скла ду са ва же

ћим прав ним про пи си ма пред у зе ти све на по ре ка ко би да ље раз ви
ја ли са рад њу у обла сти сто чар ства.

Члан 2.
Са рад ња Стра на ће се од ви ја ти кроз: 
– Раз ме ну тех нич ких ин фор ма ци ја, до ку мен та ци је и ре зул та

та ис тра жи ва ња, пре све га у по гле ду 
–  мо дер ни за ци је и по ве ћа ња ефи ка сно сти по сто је ћих уста

но ва у обла сти уз го ја жи во ти ња;
–  фор ми ра ња ста да у го ве дар ству ци ља ном упо тре бом ви

со ко ква ли тет не ге не ти ке у ви ду уз гој но ва ља них го ве да, 
се ме на го ве да и ем бри о на.

– Раз ме ну на ни воу екс пе ра та у обла сти ма обе ле жа ва ња жи
во ти ња, на кнад ног пра ће ња про ме та жи во ти ња, ма тич не еви ден
ци је ста да, са ку пља ња по да та ка, про ве ре ка па ци те та и обе зб еђењe 
ква ли те та, као и про це ну вред но сти уз го ја ко ја се за сни ва на по ме
ну том и по др шку у ре а ли за ци ји по је ди нач них де ло ва ове обла сти.

– Обу ке и са ве то ва ња у по гле ду одр жи вог упра вља ња, по себ
но у обла сти ма др жа ња жи во ти ња, про из вод ње сточ не хра не, ис
хра не, здра вља жи во ти ња и уз го ја.

– Са ве то ва ња и раз ме ну ин фор ма ци ја (у ви ду аген ди Са ве
зног ми ни стар ства за по љо при вре ду и шу мар ство, жи вот ну сре ди
ну и во до при вре ду) о тре нут ним по сло ви ма у ве зи са ис по ру ка ма 
жи вих жи во ти ња и се ме на го ве да. 

– Из ра ду за јед нич ких про је ка та.

Члан 3.
1) Стра не ће за јед нич ки ра ди ти на ре а ли за ци ји са рад ње де

фи ни са не овим ме мо ран ду мом о раз у ме ва њу.
2) Стра не ће име но ва ти зва нич но од го вор на ли ца за про јек те.

Члан 4.
Обе Стра не при хва та ју да ће сва ки про је кат утвр ђен на осно

ву овог ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу, би ти пред мет за себ ног уго во
ра ко ји ће се за кљу чи ти. 

Члан 5.
1) Стра не на ме ра ва ју да ор га ни зу ју за јед нич ку Рад ну гру пу, 

ко ја ће се са ста ја ти јед ном го ди шње или, по по тре би, на осно ву 
оправ да ног зах те ва би ло ко је Стра не, на из ме нич но у Ре пу бли ци 
Ср би ји, од но сно у Ре пу бли ци Аустри ји.

2) Сва ка Стра на ће сно си ти соп стве не тро шко ве, ко ји на ста ју 
на осно ву овог ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу, ако се у по је ди нач ним 
слу ча је ви ма Стра не дру га чи је не до го во ре.

Члан 6.
1) Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу  сту па на сна гу  да ном пот

пи си ва ња.
2) Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу за кљу чу је се на пе ри од од 

пет го ди на и про ду жа ва се за још три го ди не, осим ако га би ло ко
ја од Стра на не от ка же пи са ним пу тем, нај ма ње шест ме се ци пре 
ис те ка ва же ња.

3) Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу  мо же да се из ме ни или до
пу ни са мо пи са ним пу тем, уз  обо стра ну са гла сност Стра на.

Са чи ње но у Но вом Са ду, да на 14. ма ја 2015. го ди не, у два 
исто вет на при мер ка, сва ки на срп ском и не мач ком је зи ку.

За Ми ни стар ство  
по љо при вре де и за шти те  

жи вот не сре ди не  
Ре пу бли ке Ср би је 
проф. др Сне жа на  

Бо го са вље вић Бо шко вић,  
ми ни стар

За Са ве зно ми ни стар ство  
по љо при вре де и шу мар ства, 

жи вот не сре ди не  
и во до при вре де  

Ре пу бли ке Аустри је  
дипл. инж. Ан дре Ру прех тер,  

са ве зни ми ни стар
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МЕ МО РАН ДУ М 

о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства спољ не 

тр го ви не и еко ном ских од но са Бо сне и Хер це го ви не о са рад њи 
на при пре ми Про јек та упра вља ња во да ма на сли ву ре ке  

Дри не у окви ру про гра ма за За пад ни Бал кан

ГДЕ: 
(A) По ла зе ћи од чи ње ни це да су GEF (Glo bal En vi ron men tal 

Fa ci lity/Гло бал ни фонд за за шти ту жи вот не сре ди не) и  SCCF (Spe
cial Fund for Cli ma te Chan ge/По себ ни фонд за кли мат ске про ме не) 
одо бри ли грант сред ства за Бо сну и Хер це го ви ну (у да љем тек сту: 
БиХ), Ре пу бли ку Ср би ју и Цр ну Го ру за им пле мен та ци ју „Про јек
та упра вља ња во да ма на сли ву ре ке Дри не у окви ру про гра ма за 
За пад ни Бал кан”;

(B) По ла зе ћи од за јед нич ке те жње за уна пре ђе њем са рад ње у 
сли ву ре ке Дри не, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот
не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ство спољ не тр го ви не и 
еко ном ских од но са Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: Стра не 
пот пи сни це) до го ва ра ју ко ор ди ни ра ни оквир за при пре му „Про јек
та упра вља ња во да ма на сли ву ре ке Дри не у окви ру про гра ма за 
За пад ни Бал кан” (у да љем тек сту: Про је кат); 

(C) БиХ, Ре пу бли ка Ср би ја и Цр на Го ра (у да љем тек сту: Др
жа ве уче сни це) на ме ра ва ју кроз  Про је кат  да ја ча ју ре ги о нал ну са
рад њу у свр ху: оси гу ра ва ња ефек тив ни јег ала та за бо ље до но ше ње 
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од лу ка у ци љу при ме не прин ци па ин те грал ног упра вља ња во да
ма на сли ву ре ке Дри не, им пле мен та ци је при мен љи вих по ли ти ка 
и ре фор ми, као и раз во ја ме ха ни за ма при ла го ђа ва ња на кли мат ске 
про ме не и ин ве сти ци ја за упра вља ње во да ма на сли ву ре ке Дри не. 

СТО ГА су Стра не пот пи сни це  до го во ри ле сле де ће: 

Члан 1.

Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу (у да љем тек сту: Ме мо ран
дум) уре ђу је на чин фи нан си ра ња при пре ме Про јек та, као и на чин 
им пле мен та ци је. 

Члан 2.

Ми ни стар ство спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са БиХ (у 
да љем тек сту: МСТЕО БиХ), се оба ве зу је да ће у са рад њи са над
ле жним ин сти ту ци ја ма из Фе де ра ци је БиХ и Ре пу бли ке Срп ске и 
над ле жним ин сти ту ци ја ма из Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре, во ди
ти и ко ор ди ни ра ти ак тив но сти на при пре ми Про јек та. 

Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре
пу бли ке Ср би је овим по твр ђу је да се сла же да  МСТЕО БиХ при
ми сред ства, во ди и ко ор ди ни ра при пре му Про јек та. 

Члан 3. 

При пре ма Про јек та ће се фи нан си ра ти из гран то ва за при пре
му Про јек та одо бре них од стра не  фон до ва GEF и SCCF. 

МСТЕО БиХ ће би ти од го вор но за ан га жман кон сул тан та за 
при пре му Про јек та, а на осно ву про јект ног за дат ка одо бре ног од 
Стра на пот пи сни ца.

Члан 4.

Стра не пот пи сни це ће са ра ђи ва ти и ста ви ти на рас по ла га ње 
нео п ход не по дат ке и до ку мен та ци ју по треб ну за при пре му Про јек та.

При пре ма Про јек та из чла на 2. овог ме мо ран ду ма ће се ура
ди ти у скла ду с по сто је ћим за ко ни ма и про пи си ма Зе ма ља уче сни
ца и про це ду ра ма Свет ске бан ке.

Члан  5.

За ад ми ни стра тив не про це ду ре ко је во ди МСТЕО БиХ и над
ле жни ор га ни у Бо сни и Хер це го ви ни, Ми ни стар ство по љо при вре
де и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је ће до ста ви ти по
треб ну про јект ну до ку мен та ци ју МСТЕО БиХ. 

За ад ми ни стра тив не про це ду ре ко је во де над ле жни ор га ни у 
Ре пу бли ци Ср би ји, МСТЕО БиХ ће до ста ви ти по треб ну про јект ну 
до ку мен та ци ју Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не 
сре ди не Ре пу бли ке Ср би је.

Члан 6.

Тро шко ве ад ми ни стра тив них про це ду ра и до дат не тро шко ве 
у ве зи са зах те ви ма јед не од Стра на пот пи сни ца за до пу ну или ре
ви зи ју до ку мен та ци је из чла на 5. овог ме мо ран ду ма сно си ће Стра
на пот пи сни ца.  

Члан 7.

Над ле жни ор га ни Др жа ва уче сни ца ће при ме њи ва ти про це
ду ре про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у скла ду с од ред ба ма 
Кон вен ци је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич
ном кон тек сту (Espöo Кон вен ци ја).

Члан 8.

Овај ме мо ран дум ће ва жи ти до до го во ре ног да ту ма, а  нај ка
сни је до 30. ју на 2015. го ди не, ка да Стра не пот пи сни це и Свет ска 
бан ка утвр де да су по стиг ну ти за до во ља ва ју ћи ре зул та ти на при
пре ми Про јек та.

Члан 9.

Ни јед на од од ред би овог ме мо ран ду ма, као и ње го ва при мје
на, не ће се упли та ти у пи та ња утвр ђи ва ња и обиље жа ва ња ме ђу др
жав них гра ни ца из ме ђу Др жа ва уче сни ца.

Члан 10. 

Стра не пот пи сни це ће по тен ци јал не спо ро ве у ве зи са ту ма че
њем и при мје ном овог ме мо ран ду ма рје ша ва ти ди пло мат ским пу тем.

Члан 11.

Овај ме мо ран дум сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња. 
Сва ка Стра на пот пи сни ца мо же да от каже ва же ње овог ме мо

ран ду ма упу ћи ва њем пи сме ног оба вје ште ња дру гој стра ни ди пло
мат ским пу тем. 

У слу ча ју от ка за, овај ме мо ран дум пре ста је да ва жи 60 да на 
од да на ка да дру га Стра на пот пи сни ца при ми оба вје ште ње о от ка
зу Ме мо ран ду ма.

За кљу че но у Бе о гра ду, да на 24. ок то бра 2014. го ди не и Са ра
је ву, да на 14. ок то бра 2014. го ди не у два (2) ори ги нал на при мер ка, 
и то на срп ском је зи ку и на слу жбе ним је зи ци ма Бо сне и Хер це
го ви не (бо сан ски, срп ски и хр ват ски), при че му су сви тек сто ви 
јед на ко ве ро до стој ни.

За Ми ни стар ство  
по љо при вре де и за шти те  

жи вот не сре ди не  
Ре пу бли ке Ср би је

проф. др Сне жа на Бо го са вље вић 
Бо шко вић

За Ми ни стар ство спољ не 
тр го ви не и еко ном ских од но са 

БиХ

Мр Бо рис Ту чић
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ПРО ТО КОЛ  
из ме ђу Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не  

сре ди не Ре пу бли ке Ср би је и Ге не рал не упра ве за кон тро лу 
ква ли те та, ин спек ци ју и ка ран тин На род не Ре пу бли ке Ки не  

о ка ран ти ну и здрав стве ним зах те ви ма ко ји се од но се  
на за мр зну то јаг ње ће ме со за из воз из Ре пу бли ке Ср би је  

у На род ну Ре пу бли ку Ки ну

Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре
пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: МПЗЖС) и Ге не рал на упра ва за 
кон тро лу ква ли те та, ин спек ци ју и ка ран тин На род не Ре пу бли ке 
Ки не (у да љем тек сту: АQSIQ) кроз при ја тељ ске пре го во ре, сло
жи ли су се у ве зи са сле де ћим зах те ви ма ко ји се од но се на здрав
стве ну ис прав ност и ка ран тин за мр зну тог јаг ње ћег ме са (у да љем 
тек сту: јаг ње ће ме со) за из воз из Ре пу бли ке Ср би је у На род ну Ре
пу бли ку Ки ну.

Члан 1.

МПЗЖС је од го вор но за ин спек ци ју и ка ран тин јаг ње ћег ме са 
ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну и за из да ва ње здрав стве
них сер ти фи ка та.

Члан 2.

МПЗЖС тре ба да обез бе ди АQSIQ сле де ћа до ку мен та: за ко не 
и пра вил ни ке ко ји се од но се на кон тро лу хи ги је не при кла њу, ра се
ца њу и скла ди ште њу јаг ње ћег ме са, као и про гра ме ко ји се од но се 
на ин спек ци ју и ка ран тин, што об у хва та узор ко ва ње и ме то де ис
пи ти ва ња, ад ми ни стра тив не про це ду ре и при ме ну од го ва ра ју ћих 
стан дар да. 

МПЗЖС тре ба да обез бе ди АQSIQ, у свр ху по пу ња ва ња сер
ти фи ка та, узор ке зва нич них озна ка, здрав стве не сер ти фи ка те за
шти ће не зва нич ном тех но ло ги јом про тив фал си фи ко ва ња и спи сак 
ве те ри нар ских ин спек то ра са њи хо вим пот пи си ма.

МПЗЖС тре ба да оба ве сти АQSIQ о из ме на ма и до пу на ма про
ме на ма го ре на ве де ног (ако по сто је) нај ма ње ме сец да на уна пред.

Члан 3.

У скла ду са зах те ви ма АQSIQ, МПЗЖС тре ба да обез бе ди си
стем пре вен ци је и кон тро ле за бо ле сти на ве де не у чл. 4. и 5. овог 
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про то ко ла и да под не се ажу ри ра не по дат ке о бо ле сти ма ко је су 
оба ве зне за при ја вљи ва ње ОИЕ.

МПЗЖС тре ба да при ме ни го ди шњи план пра ће ња ре зи дуа и 
да под но си из ве шта је о ње го вом спро во ђе њу. Уко ли ко је по треб
но, ра ди о ак тив ност и дру ги за га ђи ва чи око ли не тре ба ло би да бу ду 
укљу че ни у план пра ће ња.

У скла ду са зах те ви ма АQSIQ, МПЗЖС тре ба да спро ве де 
план за сма ње ње па то ге них ми кро ор га ни за ма и да обез бе ди од го
ва ра ју ће ин фор ма ци је о про це ни.

Ако је нео п ход но, АQSIQ мо же име но ва ти струч ња ке ко ји 
би по твр ди ли го ре на ве ден си стем кон тро ле и ста тус упра вља ња. 
МПЗЖС ће обез бе ди ти нео п ход ну по моћ и по год но сти.

Члан 4.

МПЗЖС зва нич но по твр ђу је да:
1. је Ре пу бли ка Ср би ја сло бод на од сли нав ке и ша па, спон ги

о форм на ен це фа ло па ти ја го ве да (БСЕ), ов чи је свра бе жи (скре пи), 
ку ге ма лих пре жи ва ра, бо ги ња ова ца и бо ги ње ко за, бо лест во де
ног ср ца (екс у да тив ни пе ри кар ди тис);

2. је Ре пу бли ка Ср би ја ус по ста ви ла ефи ка сан си стем за шти те 
од БСЕ и ов чи јег свра бе жа (скре пи), ве зи ку лар ни сто ма ти тис;

3. је у Ре пу бли ци Ср би ји за бра ње на ис хра на пре жи ва ра ме
сноко шта ним бра шном по ре клом од пре жи ва ра и по сто ји ефи ка
сан си стем над зо ра ка ко би се обез бе ди ло ефи ка сно спро во ђе ње 
ове за бра не;

4. из во зни про из вод не са др жи би ло ка кве еле мен те пре жи ва
ра и ри зич них про из во да ко ји по ти чу из зе ма ља у ко ји ма по сто ји 
БСЕ и ов чи ја свра беж (скре пи).

Члан 5.

За кла не жи во ти ње ко је се као ме со из во зе у На род ну Ре пу
бли ку Ки ну тре ба да бу ду у скла ду са сле де ћим зах те ви ма:

1. да су ро ђе не, уз го је не и за кла не у Ре пу бли ци Ср би ји, уз 
сле дљи вост по ре кла;

2. да по ти чу са фар ми где:
– Ни је уста но вље на по ја ва гро зни це до ли не Рифт, ан трак са, 

Аује ски је ве бо ле сти, ту бер ку ло зе, па ра ту бер ку ло зе, бру це ло зе,
– Ни је уста но вље на по ја ва па сте ре ло зе у про те клих 12 ме се ци;
– То ком про те клих 12 ме се ци ни су би ле пред мет ка ран тин

ског огра ни че ња у скла ду са зах те ви ма Здрав стве ног ко дек са за 
коп не не жи во ти ње Свет ске ор га ни за ци је за за шти ту здра вља жи
во ти ња и про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је ко ји се од но се на здра вље 
жи во ти ња;

3. Ни су ни ка да хра ње не хра ном чи ја упо тре ба је за бра ње на;
4. Су би ле пред мет над зо ра у окви ру на ци о нал ног про гра ма 

пра ће ња ре зи дуа и не са др же ле ко ве, хе миј ске остат ке, дру ге ток
сич не и штет не суп стан це ко је су штет не за здра вље љу ди.

Члан 6.

Објек ти (за кла ње, ра се ца ње, хла ђе ње и скла ди ште ње, па ко
ва ње) из ко јих би се вр шио из воз го ве ђег ме са за На род ну Ре пу
бли ку Ки ну мо ра ју би ти кон тро ли са ни од стра не МПЗЖС, ис пу
ња ва ти зах те ве о здра вљу жи во ти ња и јав ном здра вљу и Ре пу бли ке 
Ср би је и На род не Ре пу бли ке Ки не и мо ра ју би ти ре ги стро ва ни од 
стра не Упра ве за из да ва ње сер ти фи ка та и акре ди та ци ју На род не 
Ре пу бли ке Ки не (ЦНЦА) у скла ду са про пи си ма о ре ги стра ци ји 
обје ка та за хра ну ко ја се уво зи. Про из во ди из обје ка та ко ји ма ни је 
одо бре на ре ги стра ци ја од стра не ЦНЦА не сме ју се из во зи ти у На
род ну Ре пу бли ку Ки ну.

Члан 7.

Ве те ри нар ски ин спек то ри Ре пу бли ке Ср би је тре ба да бу ду 
од го вор ни за:

1. Ин спек ци ју пре и по сле кла ња жи во ти ња од ко јих по ти че 
ме со јаг ња ди, у скла ду са ре ле вант ним про пи си ма Ре пу бли ке Ср
би је и На род не Ре пу бли ке Ки не; 

2. По твр ђи ва ње да су за кла не жи во ти ње здра ве, да не по ка зу
ју кли нич ке зна ке за ра зних бо ле сти, да на тру пу и ор га ни ма не ма 
ле зи ја и да је све у скла ду са чла ном 5. овог про то ко ла;

3. По твр ђи ва ње да је, у скла ду са Пла ном пра ће ња ре зи дуа у 
Ре пу бли ци Ср би ји, ни во ре зи дуа ве те ри нар ских ле ко ва, пе сти ци
да, те шких ме та ла, ток сич них и штет них суп стан ци са др жа них у 
про из во ду ис под гра ни ца ко је про пи су ју Ре пу бли ка Ср би ја и На
род на Ре пу бли ка Ки на;

4. По твр ђи ва ње да су тру по ви ова ца, на кон кла ња а пре ра се
ца ња у де ло ве, охла ђе на на 0–4 ºC и оста вље ни на зре њу ми ни мум 
24 са та. Вред ност pH у сре ди ни сла бин ског де ла леђ ног ми ши ћа 
сва ког тру па не сме би ти ви ша од 5,9 на кон пе ри о да зре ња;

5. По твр ђи ва ње да јаг ње ће ме со ни је кон та ми ни ра но па то ге
ним аген си ма, у скла ду са про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је и На род не 
Ре пу бли ке Ки не и да је про из ве де но у скла ду са си сте мом упра
вља ња ква ли те том ко ји је за сно ван на ана ли зи опа сно сти и кри
тич них кон трол них та ча ка и ко ји је кон тро ли сан од стра не над ле
жног ор га на Ре пу бли ке Ср би је;

6. По твр ђи ва ње да је јаг ње ће ме со здра во, без бед но и по год но 
за ис хра ну љу ди;

7. У слу ча ју не сла га ња са од ред ба ма на ко је се од но се чл. од 
1. до 6. овог про то ко ла, МПЗЖС тре ба од мах да оба ве сти AQ SIQ, 
да за у ста ви из воз јаг ње ћег ме са из обје ка та на ко је се ово од но
си. МПЗЖС ће ис тра жи ти узрок и пред у зе ти од ре ђе не ко рек тив не 
ме ре, укљу чу ју ћи опо зив јаг ње ћег ме са ко је је сте, или мо же би ти 
кон та ми ни ра но.

Члан 8.

Обје кат за кла ње из ко га се из во зи јаг ње ће ме со у На род ну 
Ре пу бли ку Ки ну не ће кла ти жи во ти ње ко је исто вре ме но ни су у 
скла ду са од ред ба ма чла на 5. овог про то ко ла. Обје кат за ра се ца ње 
из ко га се из во зи јаг ње ће ме со у На род ну Ре пу бли ку Ки ну не ће ра
се ца ти јаг ње ће ме со ко је исто вре ме но ни је у скла ду са од ред ба ма 
чл. 5. и 7. овог про то ко ла.

Тре ба обез бе ди ти сле дљи вост јаг ње ћег ме са ко је се из во зи 
у На род ну Ре пу бли ку Ки ну. Од ре ђе ни део у објек ту за хла ђе ње и 
скла ди ште ње тре ба да бу де на рас по ла га њу ис кљу чи во за скла ди
ште ње јаг ње ћег ме са ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну.

Члан 9.

Јаг ње ће ме со ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну мо ра 
би ти упа ко ва но у нов ма те ри јал за па ко ва ње у скла ду са ме ђу на
род ним стан дар ди ма за хи ги је ну.

Спе ци фи ка ци ја, ме сто по ре кла (ре ги ја/град), зе мља у ко ју се 
из во зи, на зив, те жи на, про из во ђач, из во зни кон трол ни број објек
та, број про из вод не пар ти је, тем пе ра ту ра скла ди ште ња, да тум 
про из вод ње, рок упо тре бе тре ба да бу ду озна че ни на спо ља шњој 
стра ни па ко ва ња на ки не ском и на ен гле ском је зи ку. На по вр ши ни 
па ко ва ња тре ба да се на ла зи зва нич на озна ка жи га, за ко ју је под
нет узо рак у АQSIQ. Озна ка на спо ља шњој стра ни па ко ва ња тре ба 
да ука же на то да се јаг ње ће ме со из во зи у кон ти нен тал ни део На
род не Ре пу бли ке Ки не.

Зе мља по ре кла, на зив про из во да, из во зни кон трол ни број 
објек та и број про из вод не пар ти је јаг ње ћег ме са тре ба да се на ла зе 
на уну тра шњем па ко ва њу. 

Члан 10.

То ком чи та вог про це са, укљу чу ју ћи и па ко ва ње, скла ди ште
ње и тран спорт, јаг ње ће ме со ко ја се из во зи у На род ну Ре пу бли ку 
Ки ну мо ра да ис пу ња ва ве те ри нар скоса ни тар не зах те ве и да је за
шти ће но од кон та ми на ци је ток сич ним и штет ним суп стан ца ма. По 
до ла ску, за мр зну то јаг ње ће ме со се мо ра скла ди шти ти на тем пе ра
ту ри ис под 18 ºC. 

На кон што је уто ва рен про из во ди ма, кон теј нер се мо ра за пе
ча ти ти под над зо ром ве те ри нар ског ин спек то ра; ве те ри нар ски сер
ти фи кат мо ра да са др жи и број плом бе. То ком тран спор та, па ко ва
ње ових про из во да мо ра да оста не нео ште ће но.

Члан 11.

Сва ка по шиљ ка јаг ње ћег ме са мо ра да са др жи и ори ги нал ни 
ве те ри нар ски сер ти фи кат ко јим се по твр ђу је да је у скла ду са овим 
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про то ко лом. Ка да се кон теј нер ко ри сти за тран спорт јаг ње ћег, сва ки 
кон теј нер мо ра да по се ду је ори ги нал ни ве те ри нар ски сер ти фи кат.

Ве те ри нар ски сер ти фи кат мо ра да бу де на пи сан на срп ском, 
ки не ском и ен гле ском је зи ку. Обе стра не тре ба уна пред и обо стра
но да утвр де фор мат и са др жај овог сер ти фи ка та.

Члан 12.

У слу ча ју по ја ве за ра зних бо ле сти на ве де них у чла ну 4. овог 
про то ко ла, ко је мо гу да ути чу на јаг ње ће ме со, МПЗЖС мо ра од
мах да за у ста ви из воз јаг ње ћег ме са у На род ну Ре пу бли ку Ки ну, 
по кре не опо зив та квих про из во да и де таљ но ин фор ми ше АQSIQ о 
та квом слу ча ју. 

У слу ча ју по ја ве за ра зних бо ле сти на ве де них у чла ну 5. овог 
про то ко ла, или по ја ве за ра зе у ре ги ји из ко је се јаг ње ће ме со из
во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну, МПЗЖС мо ра од мах да за у ста ви 
из воз јаг ње ћег ме са из тог под руч ја у На род ну Ре пу бли ку Ки ну, 
по кре не опо зив тих про из во да и де таљ но ин фор ми ше АQSIQ о та
квом слу ча ју.

Ка да је за ра за у пот пу но сти ис ко ре ње на или ка да ви ше не ма 
опа сно сти од кон та ми на ци је, МПЗЖС тре ба да под не се де та љан из
ве штај АQSIQ, ако же ли да об но ви из воз у На род ну Ре пу бли ку Ки
ну, а обе стра не мо гу уна пред пре го ва ра ти о по сти за њу до го во ра.

Уко ли ко ки не ска стра на от кри је да јаг ње ће ме со ко је се из во
зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну ни је у скла ду са зах те ви ма Про то
ко ла, АQSIQ ће од мах оба ве сти ти МПЗЖС и пред у зе ти ме ре не
при хва та ња, за др жа ва ња, уни ште ња или ста вља ња на рас по ла га ње 
овог про из во да. МПЗЖС ће са ра ђи ва ти са АQSIQ у ис тра зи ра ди 
утвр ђи ва ња би ло ка квих про бле ма, укљу чу ју ћи и оба ве шта ва ње 
АQSIQ о би ло ка квим ко рек тив ним ме ра ма ко је тре ба пред у зе ти, 
као што је опо зив не ких дру гих по тен ци јал но угро же них про из во
да у ци љу спре ча ва ња по на вља ња ових не у са гла ше но сти.

Члан 13.

У свр ху овог про то ко ла, јаг ње ће ме со под ра зу ме ва ме со са 
или без ко сти за кла них ова ца из у зи ма ју ћи из ну три це.

Члан 14.

Овај про то кол мо же би ти из ме њен уз са гла сност обе стра не.

Члан 15.

Би ло ко ја стра на мо же рас ки ну ти овај про то кол та ко што ће 
оба ве сти ти дру гу стра ну у пи са ном об ли ку шест (6) ме се ци уна
пред.

Члан 16.

Овај про то кол сту па на сна гу са да ном пот пи си ва ња.
Са чи ње но у Бе о гра ду да на 17. де цем бра 2014. го ди не у два 

ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, ки не ском и ен гле ском је
зи ку. У слу ча ју раз ли ка у ту ма че њу од ре да ба овог про то ко ла ме ро
да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За
Ми ни стар ство по љо при вре де 
и за шти те жи вот не сре ди не

Ре пу бли ке Ср би је
проф. др Сне жа на Бо го са вље вић 

Бо шко вић

За
Ге не рал ну упра ву за кон тро лу 

ква ли те та,
ин спек ци ју и ка ран тин

На род не Ре пу бли ке Ки не
Ли Ман чанг, ам ба са дор

96
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 Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске уни је о 
уче шћу Ре пу бли ке Ср би је у про гра му Европ ске уни је „Фи ска лис 
2020”, ко ји је са чи њен у Бри се лу 12. но вем бра 2014. го ди не и у Бе
о гра ду 10. ју на 2015. го ди не, сту пио на сна гу 7. ју ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 24. ју ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

97
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 На
род не Ре пу бли ке Ки не о обо стра ном осни ва њу кул тур них цен та ра, 
ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 17. де цем бра 2014. го ди не, сту пио на 
сна гу 20. ју ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 28. ју ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




