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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Оквирног
споразума о зајму LD 1764 (2012) између Банке за развој
Савета Европе и Републике Србије
Проглашава се Закон о потврђивању Оквирног споразума о
зајму LD 1764 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Репу
блике Србије, који је донела Народна скупштина Републике Србије
на седници Седамнаестог ванредног заседања у 2015. години, 28.
септембар 2015. године.
ПР број 116
У Београду, 3. октобра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

– Having regard to the loan application submitted by the Republic
of Serbia dated 4 January 2012 (hereinafter, the LoanApplication),
– Having regard to the Third Protocol to the General Agreement
on Privileges and Immunities of the Council of Europe,
– Having regard to the CEB’s Loan Regulations adopted by the
CEB Administrative Council’s Resolution 1495 (2006) and subsequ
ently amended by the CEB Administrative Council’s Resolution 1530
(2010) (hereinafter, theLoanRegulations).
– Having regard to the CEB’s Overall policy framework for loan
and project financing (hereinafter, the Loan Policy) adopted by the
CEB Administrative Council’s Resolution 1495 (2006) and subsequ
ently amended by the CEB Administrative Council’s Resolutions 1522
(2009) and 1530 (2010),
– Having regard to the CEB’s Environmental Policy adopted by
the CEB Administrative Council’s Resolution 1530 (2010) (hereinafter,
the EnvironmentalPolicy),
– Having regard to the CEB’s Procurement Guidelines adopted by
the CEB’s Administrative Council in September 2011 (hereinafter, the
ProcurementGuidelines),
HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING:
Definitions

ЗАКОН
о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1764
(2012) између Банке за развој Савета Европе
и Републике Србије
Члан 1.
Потврђује се Оквирни споразум о зајму LD 1764 (2012) изме
ђу Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписан 15.
јуна 2015. године у Паризу и 25. јуна 2015. године у Београду, у
оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Оквирног споразума о зајму LD 1764 (2012) између
Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оригиналу на
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
LD 1764 (2012)
FRAMEWORK LOAN AGREEMENT
between
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
and
REPUBLIC OF SERBIA
The COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK, Inter
national Organisation, Paris (hereinafter, the CEB), on the one hand,
and
The REPUBLIC OF SERBIA (hereinafter, the Borrower), on
the other hand,

“Allocation” means the commitment of a Tranche by the Borro
wer to the eligible component parts of the Project (identified by means
of a standard table appended to this Agreement) even if such Tranche
has not yet been paid out for the Project.
“Business Day” means a day on which the TARGET 2 System
(TransEuropean Automated Realtime Gross Settlement Express Tran
sfer System) is operating.
“Closing Date” means the date from which, upon notification by
the CEB to the Borrower, no further disbursements can be requested by
the Borrower.
‘‘Environmental Law’’ means EU law and the national laws and
regulations of the Republic of Serbia, as well as applicable internatio
nal treaties, of which a principal objective is the preservation, protec
tion or improvement of the environment.
“EURIBOR”(Euro Interbank Offered Rate) is the rate at which
euro interbank term deposits within the euro zone are offered by one
prime bank to another prime bank. It is sponsored by the European
Banking Federation, computed by Reuters and published every wor
king day in Brussels at 11 a.m. on Reuters page EURIBOR01.
“Final Beneficiaries” are the individuals that benefit from the so
cial effects of the Project.
“Modified Following Business Day Convention” means a con
vention whereby if a specified date would fall on a day which is not a
Business Day, such date would be the first following day that is a Busi
ness Day unless that day falls in the next calendar month, in which case
that date would be the first preceding day that is a Business Day.
“Project Implementing Body” (hereinafter called thePIB)me
ans the Ministry of Justice of the Republic of Serbia (or any successor
thereto), which, by delegation of the Borrower, oversees the implemen
tation of the Project.
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“Project Implementation Unit” (hereinafter called the PIU) me
ans the dedicated co-ordinating structure, which, by delegation of the
PIB, is in charge of the day-to-day implementation, management and
follow-up of the activities included under the Project.
“Projected State of Progress of Works” means the ratio of eligi
ble expenditures, for all the component parts of the Project, to total eli
gible cost of the Project, where eligible expenditures include alreadyincurred expenditures as well as those that are expected to be incurred
for a determined period of time not exceeding one year from the date of
the latest monitoring report (as defined in Article 4.2.2. below).
“State of Progress of Works” means the ratio of already-incur
red eligible expenditures, on all the component parts of the Project, to
total eligible cost of the Project.
“Tranche” means an amount disbursed or to be disbursed from
the loan.
Article 1. Conditions
The Loan is granted under the general conditions of the Loan Re
gulations and under the special conditions established by this frame
work loan agreement (hereinafter the Agreement), its Appendices and
its side letters (herein after the Side Letters).
Article 2. The Project
The CEB grants to the Borrower, who accepts, a Loan (hereinafter,
the Loan) for the financing of the Project ref. LD 1764 (2012), approved
by CEB’s Administrative Council on 27 January 2012, consisting in the
partial financing of the construction and equipment of a new prison faci
lity located in Pančevo (Serbia) (hereinafter, the Project).
The Loan is granted by the CEB in consideration of the commit
ment that the Borrower is making to apply it solely to financing the
Project, as described in Appendix 1, and to carry out such Project under
the conditions which are detailed in this Agreement and its Appendices.
Any change to the way the Loan is applied that has not received
the CEB’s approval may lead to the suspension, cancellation or early
reimbursement of the Loan, under the terms of Articles 3.3., 3.5. and
3.6. of the Loan Regulations.
Article 3. The Loan
3.1. Financial conditions
The amount of the Loan granted is:
EUR 18 000 000
Eighteen million euros
It shall be disbursed in Tranches.
For each Tranche, the amount, the interest rate, the disbursement
date, the repayment period and each party’s accounts for payments shall
be determined jointly by the Borrower and the CEB. The repayment pe
riod shall not be greater than twenty (20) years, including up to five (5)
years of grace.
A Side Letter which specifies these conditions shall be drawn up at
the time of disbursement substantially in the form set out in Appendix 2.
3.2. Disbursement
The CEB shall disburse the Loan in a minimum of two (2) Tran
ches. The amount of each Tranche shall be determined according to the
State of Progress of Works and/or Projected State of Progress of Works.
The signature of the Side Letter for the first Tranche must occur
within twelve (12) months following the entry into force of the present
Agreement as defined under Article 3.3.
The first Tranche shall not exceed 50% of the approved Loan
amount.
Each subsequent Tranche can be disbursed only after the Borro
wer confirms in writing to the CEB, subject to compliance with article
4.2.2. below, that 90% of the previous Tranche has been Allocated.
3.3. Conditions for disbursement
The signature of the Side Letter for the first Tranche will be su
bject to the CEB having previously receiv ed, in form and substance
satisfactory to it, of the following evidence or documentation:
1. Evidence in English satisfactory to CEB that the execution of
this Agreement by the Borrower has been duly authorised and that the
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person(s) signing this Agreement is/are duly authorised to do so with
the specimen signature of such person(s); and
2. Legal opinion in English issued by the Ministry of Justice, in
form and substance satisfactory to CEB, covering the issues of capa
city, power and authority of the Borrower and confirming that the Agre
ement is valid, binding and enforceable in accordance with its terms.
3. Evidence that the Feasibility Report prepared for the Project
has been officially approved by the Borrower;
4. Evidence that a PIU has been set up by the PIB in accordance
with Article 4.1.2. of the Agreement;
5. A Procurement Plan in accordance with Article 4.1.3. of the
Agreement;
In addition, the signature of the Side Letters for all Tranches, in
cluding the first Tranche, shall be subject to the CEB having previously
received the following:
1. Evidence in English satisfactory to CEB that the execution of
the relevant Side Letters by the Borrower has been duly authorised;
2. Evidence that the person(s) signing the relevant Side Letter is/
are duly authorised to do so with the specimen signature of such per
son(s).
3.4. Closing Date
The Closing Date is set at 30 September 2019.
If deemed necessary, the Parties may agree to an extension of the
Closing Date by means of an exchange of letters.
3.5. Payment details
All the amounts due by the Borrower under this Agreement are
payable in the currency of each Tranche to the account number commu
nicated by the CEB to the Borrower at the time of disbursement.
The Borrower or the bank instructed by the Borrower, as the case
may be, shall send a written payment notice to the CEB at least five (5)
Business Days before payment of any amounts due under this Agree
ment.
Any payment under this Agreement shall be made on a Business
Day subject to the Modified Following Business Day Convention.
Article 4. Monitoring the Loan and the Project
4.1. Use of the Loan
4.1.1. Period
Unless otherwise agreed to in writing between the Parties (by me
ans of an exchange of letters), the Borrower shall allocate the Tranches
within twelve (12) months after each disbursement. The proceeds of
the Loan cannot be used for the financing of taxes, customs and other
duties.
The amount not allocated to the Project within such period shall
be repaid to the CEB within thirty (30) days upon expiration of the afo
rementioned 12-month period.
The Borrower undertakes to bear the cost resulting from this re
payment. This cost shall include that which the CEB will have to bear
due to the reinvestment of the same amount on the date of repayment
for the residual life of the original Loan, as well as any other related
cost. The reinvestment rate shall be determined by the CEB on the basis
of market conditions on the repayment date and for the period in questi
on. The cost shall therefore be calculated taking into account the diffe
rence between the original rate and the reinvestment rate.
Furthermore, if a Tranche disbursed by the CEB is not allocated
to the Project or is only partially allocated to it within the period men
tioned in the first paragraph above, this would constitute an event as
listed in Article 3.3. (h) of Chapter 3 of the Loan Regulations and may
give rise to the suspension, cancellation or early reimbursement of the
Loan under the terms of Articles 3.3., 3.5. and 3.6. of the Loan Regu
lations.
4.1.2. Implementation of the Project
The Borrower designates the Ministry of Justice as the PIB. The
PIB will establish and maintain within its structure a Project Implemen
tation Unit (PIU). The Borrower undertakes (i) to provide the necessary
complementary financial resources needed for the functioning of the
PIU within the budget line of the PIB (as described in Appendix 1); and
(ii) to take all necessary actions for the PIU to be appropriately staffed
and equipped.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

The PIU will keep a separate account for all the activities carried
out under the Project which may be audited by CEB.
Notwithstanding the above, the Borrower shall remain responsi
ble to ensure compliance with the obligations set forth under the Agree
ment and liable for any infringement thereof.
4.1.2.1. Duty of care
The Borrower shall apply all care and diligence, and shall exerci
se all typically used means, in particular legal, financial, technical, so
cial and managerial, which are required for the proper implementation
of the Project.
4.1.2.2. Increased or revised cost of the Project
Should the costs of the Project, as described in Appendix 1 attac
hed hereto, increase or be revised for whatever reason, the Borrower
shall ensure that the additional financial resources for the completion of
the Project are available.
In any case, financing by the CEB shall not exceed 60% of the to
tal cost of the Project, excluding interest and financial charges, such as
defined in Appendix 1.
4.1.2.3. CEB visibility
The Borrower shall (i) indicate in all its promotional material re
lated to the Project that the latter is partly financed by the CEB (dis
playing in an appropriate way CEB’s logo) and (ii) consult with CEB
regarding the official press releases about the Project.
4.1.2.4. Project undertakings
The Borrower undertakes that:
– The implementation of the Project will comply with the eligibi
lity criteria/eligible costs set out in the Loan Policy;
– The implementation of the Project will comply with the En
vironmental Policy. In particular, the PIB, on behalf of the Borrower,
shall ensure that:
(i) All environmental impact assessments (EIA), consents and
planning permissions, as and when necessary for the realisation of the
Project, are timely obtained from competent authorities and all recom
mendations/conditions attached to each such EIA, consent or permis
sion are fulfilled;
(ii) The conceptual design of the Project sets targets on indicators in
terms of energy consumption as well as monitoring instruments to com
pare energy performance of new and existing buildings and facilities.
– All rights of way or use related to land and real estate property
will be timely obtain ed and remain in force;
– All works and property forming part of the Project are perma
nently insured in accordance with standard industry practice;
– Maintenance (direct or indirect), repair, overhaul and renewal
of all equipment and real estate property forming part of the Project
will be carried out as requir ed to keep it in good working order; in this
respect, the Borrower shall inform CEB in due course of all the arran
gements made to this end.
– The implementation of the Project will not lead to a violation of
the European Convention on Human Rights and of the European Social
Charter; and
– The implementation of the Project will comply with the relevant
rules on fraud, corruption and money laundering, as further detailed be
low under Article 4.1.4.
Failure to comply with the above undertakings would constitute
an event as indicated in Article 3.3. (h) of Chapter 3 of the Loan Re
gulations and, following a notification from CEB, may give rise to the
suspension, cancellation or early reimbursement of the Loan under the
terms of Article 3.3., 3.5. and 3.6. of the Loan Regulations.
4.1.3. Procurement
Procurement of supplies, works and services to be financed under
the Project shall comply with the Procurement Guid elines. In particu
lar, the thresholds above which the Borrower shall be requir ed to obtain
supplies, works and services through international procurement proce
dures are the ones set out in the relevant EU Procurement Directives,
as published from time to time in the Official Journal of the European
Union (OJEU). The Procurement Plan (and any update thereof) indica
ting the procurement methods for each contract shall be submitted to
the CEB for approval. Upon receipt, the CEB will inform the Borrower
of the scope of review that CEB will carry out for each contract.
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Should the Borrower fail to comply with the undertakings arising
out of the Procurement Guidelines, the CEB (i) may declare the rele
vant contract expenditure as ineligible for Allocation under the Project;
and/or (ii) may proceed with the suspension, cancellation or demand of
early reimbursement of the Loan under the terms of Articles 3.3., 3.5.
and 3.6. of the Loan Regulations.
4.1.4. Integrity Commitment
The Borrower warrants that it has not committed, and no person
to its present knowledge has committed, and undertakes that it will not
commit, and no person, with its consent or prior knowledge, will com
mit, in connection with the procurement process under the Project or
the execution of any contract under the Project, as described in Appen
dix 1, a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice.
For the purposes of this Agreement:
– “A corrupt practice is the offering, giving, receiving, or solici
ting, directly or indirectly, anything of value to influence improperly
the actions of another party”;
– “A fraudulent practice is any act or omission, including a mi
srepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to
mislead, a party to obtain a financial or other benefit, or to avoid an
obligation”;
– “A coercive practice is impairing or harming, or threatening to
impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the
party to influence improperly the actions of a party”;
– “A collusive practice is an arrangement between two or more
parties designed to achieve an improper purpose, including influencing
improperly the actions of another party”.
In this respect, the knowledge of any member of the PIB or PIU
shall be deemed the knowledge of the Borrower. The Borrower under
takes to inform CEB if it should become aware of any fact or informa
tion suggestive of the commission of any such practice.
The Borrower shall also ensure that the PIU will institute, ma
intain and comply with internal procedures and controls in complian
ce with applicable national laws and best practices, for the purpose of
ensuring that no transaction is entered into (i) with the aim of money
laundering or (ii) with the aim of financing terrorism, particularly for
the benefit of any of the individuals or institutions named on the lists
of sanctioned persons promulgated by the United Nations Security Co
uncil or its committees pursuant to Security Council Resolutions 1267
(1999), 1373 (2001) (available at http:/www.un.org/terrorism), as up
dated from time to time, and/or by the Council of the EU pursuant to
its Common Positions 2001/931/CSFP and 2002/402/CSFP and their
related or successor resolutions and/or implementing acts in connection
with terrorism financing matters.
Failure to comply with the above warranties and undertakings
would constitute a breach of Article 3.3. (g) and/or Article 3.3. (h) of
Chapter 3 of the Loan Regulations and may give rise to the suspension,
cancellation or early reimbursement of the Loan under the terms of Ar
ticles 3.3., 3.5. and 3.6. of the Loan Regulations.
The PIB, on behalf of the Borrower, undertakes:
(a) To take such action as CEB shall reasonably request to investi
gate and/or terminate any alleged or suspected act or failure to comply
with the undertakings described in Article 4.1.4.;
(b) To facilitate any investigation that CEB may make concerning
any such act or failure to comply with the undertakings described in
Article 4.1.4.; and
(c) To inform CEB of the measures taken to seek damages from
the persons responsible for any loss resulting from any such act or fai
lure to comply with the undertakings described in Article 4.1.4.
The Head of the PIB shall be responsible for contacts with CEB
for the purposes of Article 4.1.4.
4.2. Information requirements
4.2.1. Information concerning the Project
The PIU, on behalf of the Borrower, shall keep accounting records
concerning the Project, which shall be in conformity with international
standards, showing, at any point, the Project’s state of progress, and
which shall record all operations made and identify the assets and ser
vices financed with the help of the Loan.
The PIU, on behalf of the Borrower, undertakes to respond within
a reasonable period to any request for information from the CEB and to
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provide it with any documentation that the CEB should consider neces
sary and may reasonably request, for the proper implementation of the
Agreement, particularly as concerns the monitoring of the Project and
the use of the Loan.
The PIU, on behalf of the Borrower, shall inform the CEB imme
diately of any legislative or regulatory change in the economic sector
relevant to the Project, and, in a general sense, of any event which may
have a material adverse impact on the execution of its obligations un
der the Agreement. Any event that may have a material adverse impact
on the execution of the Borrower’s obligations under the Agreement
would constitute an event as listed in Article 3.3 (h) of Chapter 3 of the
Loan Regulations and may give rise to the suspension, cancellation or
early reimbursement of the Loan under the terms of Articles 3.3., 3.5.
and 3.6. of the Loan Regulations.
4.2.2. Monitoring reports
Every six (6) months, from the beginning of Project implementation
until completion of the entire Project, the PIU, on behalf of the Borrower,
shall send to the CEB a monitoring report as of mid-year and year-end.
The PIU shall also send a monitoring report prior to any disbursement
request with the exception of the first Tranche. These reports must be de
emed satisfactory by the CEB before any disbursements may be made.
Monitoring reports shall address:
– The state of Allocation of the disbursed Loan Tranches;
– The progress of the Project’s financing and procurement plans;
– The progress of the Project itself, in terms of physical advance
ment and expenditures incurred;
– Project management details; and
– Project performance indicators (as specified in Appendix 4).
Appendix 3 provides the template specifying the minimum infor
mation required by the CEB for monitoring reports. Alternative formats
contain ing the same information may also be used.
4.2.3. Project completion report
Upon physical completion of the entire Project, the PIU, on be
half of the Borrower, shall present a final report containing an appraisal
of the Project’s economic, financial, social and environmental effects.
This report must be deemed satisfactory by the CEB.
4.2.4. Monitoring missions
The PIU, on behalf of the Borrower, undertakes to favourably re
ceive any monitoring missions carried out by employees of the CEB or
outside consultants hired by the CEB, and to provide all the necessary
co-operation, including by facilitating visits to the relevant Project si
tes. In particular, the CEB may have an on-site audit of the Project’s
accounting carried out by one or more consultants of its choic e, at the
Borrower’s expense, in the case of default by the Borrower in respect
of any of its obligations under the Loan.
Article 5. Discharge of the Borrower’s obligations
After payment of the full amount of the principal of the Loan and
all interest and other expenses resulting therefrom, in particular tho
se amounts under Articles 6. and 7. below, the Borrower shall be fully
released from its obligations towards the CEB, with the exception of
those set out in Articles 4.2.1. and 4.2.4. above for the purposes of a
possible ex-post evaluation of the Project.
Article 6. Interest for delay
For disbursements in EURO, and notwithstanding any other re
course available to the CEB under the Agreem
 ent and the Loan Regu
lations or otherwise, if the Borrower does not pay all interest or any
other amount payable under the Agreement, at the latest on the due date
specified, the Borrower must pay additional interest on the amount due
and not fully paid, at the one-month EURIBOR rate as of the due date
at 11 a.m. (local time in Brussels), plus 2.5% per annum, as of the due
date of this amount until the date of actual payment.
The applicable one-month EURIBOR rate shall be updated every
30 days.
Article 7. Associated costs
All duties and taxes of all kinds, due and paid, and all expenses re
sulting either from the conclusion, execution, liquidation, cancellation
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or suspension of this Agreement, in all or in part, or from the guarantee
or the Loan, together with all judicial or extra-judicial acts having this
Loan as their origin, shall be borne by the Borrower.
However, the provisions of Article 4.7. of Chapter 4 of the Loan
Regulations shall apply regarding the costs of the arbitration procedure
mentioned in said Chapter 4.
Article 8. Pari passu and negative pledge
The Borrower declares that no other commitment has been made
or will be made in the future which might give a third party a preferen
tial rank, a preferential right of payment, a collateral or guarantee of
any nature whatsoever which might confer enhanced rights upon third
parties (herein after, a Security).
If such a Security were nevertheless granted to a third party, the
Borrower agrees to form or supply an identical Security in favour of the
CEB or, where it is hindered in doing so, an equivalent Security, and to
stipulate the formation of such a Security in favour of the CEB.
Failure to comply with these provisions would represent an event
as laid down in Article 3.3. (h) of Chapter 3 of the Loan Regulations
and may give rise to the suspension, cancellation or early reimburse
ment of the Loan under the terms of Articles 3.3., 3.5. and 3.6. of the
Loan Regulations.
Article 9. Representations and warranties
The Borrower represents and warrants:
– that its competent bodies have authorised it to enter into the
Agreement and have given the signatory(ies) the authorisation therefor,
in accordance with the laws, decrees, regulations, articles of association
and other texts applicable to it;
– that the drawing up and execution of the Agreement does not
contravene the laws, decrees, regulations, articles of association, and
other texts applicable to it and that all the permits, licences, and autho
risations necessary therefor have been obtained and shall remain valid
for the entire Loan period.
Any change in relation to the above representations and warranti
es must, for the entire Loan period, be notified to the CEB immediately,
and any supporting documents provided.
Article 10. Relations with third parties
The Borrower may not raise any fact relating, within the scope of the
use of the Loan, to its relations with third parties in order to avoid fulfilling,
either totally or partially, the obligations resulting from the Agreement.
The CEB may not be involved in disputes which might arise bet
ween the Borrower and third parties and the costs, whatever their natu
re, incurred by the CEB due to any claims, and in particular all legal or
court costs, shall be at the expense of the Borrower.
Article 11. Interpretation of the Agreement
The Borrower states that it has received a copy of the Loan Regulati
ons, and has taken note thereof. Where there is a contradiction between any
provision whatsoever of the Loan Regulations and any provision whatsoe
ver of the Agreement, the provision of the Agreement shall prevail.
The headings of the paragraphs, sections, and chapters of the
Agreement shall not be used for its interpretation
In no case shall it be presumed that the CEB has tacitly waived
any right granted to it by the Agreement.
Article 12. Applicable law
The Agreement, its Appendices and the Side Letters relating the
reto shall be governed by the rules of the CEB as specified in the pro
visions of Article 1, paragraph 3, of the Third Protocol (dated 6 March
1959) to the General Agreement on Privileges and Immunities of the
Council of Europe (dated 2 September 1949) and, secondarily, if neces
sary, by French law.
Disputes between the parties to the Agreement shall be subject
to arbitration under the conditions laid down in Chapter 4 of the Loan
Regulations.
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Article 13. Execution of an arbitration award

The Parties agree not to take advantage of any privilege, immu
nity or legislation before any jurisdictional or other authority, whether
domestic or international, in order to object to the enforcement of an
award handed down under the conditions laid down in Chapter 4 of the
Loan Regulations.
Article 14. Notices
Any notice or other communication to be given or made under
this Agreement to CEB or the Borrower shall be in writing and shall be
deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand,
airmail or facsimile by one party to the other at such party’s address
specified below.
For the Borrower: Ministry of Finance of the Republic of Serbia
20, Kneza Miloša Street – 11000 Belgrade, Serbia
Attention: Minister of Finance and/or State Sec
retary
Fax: (+381 11) 361 89 61 [or] (+381 11) 364 26 32
Council of Europe Development Bank
For the CEB:
55, avenue Kléber – 75116 Paris, France
Attention: Directorate General for Loans and So
cial Development
Fax: (+33 1) 47 55 37 52
All communications to be given or made shall be in English or
French or, if in another language, shall be accompanied by an English
or French certified translation thereof, when so requir ed by the CEB.
Article 15. Entry into force
The Agreement shall enter into force upon ratification by the Par
liament of the Republic of Serbia and upon written confirmation to that
effect received by CEB from the Borrower.
Article 16. Originals of Agreem
 ent
The Agreement is drawn up in two (2) originals, each of which is
equally valid.
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One original is kept by each of the Parties.
Belgrade, on 25 June 2015
For the Republic of Serbia
………………………………………..
Name Dusan Vujovic, Ph.d
Title Minister of finance
Paris, on 15 June 2015
For the Council of Europe Development Bank
………………………………………..
Mikolay Dowgielewicz
Vice-Governor

LIST OF APPENDICES
APPENDIX 1 PROJECT DESCRIPTION
APPENDIX 2 SIDE LETTER (TEMPLATES):
– Appendix 2a: Side Letter for a fixed rate loan in
Euro
– Appendix 2b: Side Letter for a floating rate loan
in Euro
APPENDIX 3 MONITORING REPORTS (TEMPLATES):
– Narrative Monitoring Report
– Table 1: Costs/Financing sources
– Table 2: Annual Procurement Plan
– Table 3: List of Awarded contracts
– Table 4: Loan utilisation
– Table 5: Financial Sources
– Table 6: Activity schedule
APPENDIX 4 PROJECT PERFORMANCE INDICATORS

Страна 6 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 7

Страна 8 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 9

Страна 10 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 11

Страна 12 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 13

Страна 14 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 15

Страна 16 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 17

Страна 18 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 19

Страна 20 – Број 18

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

3. октобар 2015.

3. октобар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 18 – Страна 21

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 22 – Број 18

LD 1764 (2012)
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
између
БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ
и
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БАНКА ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ, међународна орга
низација из Париза (у даљем тексту: БСЕ), с једне стране,
и
РЕПУБЛИКА СРБИЈА (у даљем тексту: Зајмопримац), с
друге стране,
– На основу апликације за зајам који је Република Србија под
нела 4. јануар а 2012. године (у даљем тексту: Апликација за зајам),
– На основу Трећег протокола Општег споразума о повласти
цама и имунитетима Савета Европе,
– На основу БСЕ Прописа за зајмове, усвојеним Резолуцијом
Административног савета БСЕ-а 1495 (2006. године) и потом из
мењеним Резолуцијом Административног савета БСЕ 1530 (2010.
године) (у даљем тексту: Прописи за зајмове),
– На основу БСЕ оквирне политике за зајмове и пројектно
финансирање (у даљем тексту: Политика за зајмове), усвојеном
Резолуцијом Административног савета БСЕ: 1495 (2006. године)
и пратећим изменама и допунама – Резолуција Административног
савета БСЕ 1522 (2009. године) и 1530 (2010. године),
– На основу БСЕ Политике животне средине (у даљем тексту:
Политика животне средине) усвојене Резолуцијом Администра
тивног савета БСЕ 1530 (2010. године),
– На основу БСЕ Смерница за набавке усвојених од стране
Административног савета БСЕ 21. септембра 2011. године (у да
љем тексту: Смернице за набавке),
ДОГОВОРИЛЕ СУ СЕ СЛЕДЕЋЕ:
Дефиниције
„Алокација транше” (у даљем тексту: алокација или алоци
ран) подразумева коришћење транше од стране Зајмопримца за са
ставне делове Пројекта (одређене стандардном табелом у прилогу
овог споразума), чак и уколико одређена транша још увек није ис
плаћена за Пројекат.
„Радни дан” је дан у коме ТАРГЕТ 2 систем послује (Трансевропски аутоматизовани систем за бруто поравнање у реалном
времену).
„Крајњи рок за повлачење кредитних транши” је датум
после ког, након обавештења БСЕ Зајмопримцу, не могу бити зах
тевана даља повлачења средстава од стране Зајмопримца.
„Право о заштити животне средине” је право ЕУ као и на
ционални закони и прописи Републике Србије, као и релевантни
међународни споразуми, чији је основни циљ очување, заштита и
унапређење животне средине.
„EURIBOR” (референтна међубанкарска стопа за евро) је
стопа по којој се, унутар евро зоне, међубанкарски европски депо
зити у еврима нуде од стране једне првокласне банке другој прво
класној банци. Ова стопа је под покровитељством Европске бан
карске федерације, израчунава се од стране Ројтeрсa, и објављује
се сваког радног дана у Бриселу у 11 часова на страници Ројтерса
EURIBOR 01.
„Крајњи корисник/ци” су физичка или правна лица која
имају користи од социјалних ефеката Пројекта.
„Конвенција о модификованом наредном Радном дану”
јесте конвенција по којој уколико одређени датум пада на дан ко
ји није Радни дан, тај дан ће бити први следећи дан који је Радни
дан, осим ако тај дан пада у наредном календарском месецу, у том
случају тај дан ће бити први Радни дан који претходи одређеном
датуму.
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„Тело за имплементацију Пројекта” (у даљем тексту:
ТИП) је институција коју одређује Зајмопримац, а која управља и
спроводи Пројекат.
„Јединица за управљање пројектом” (у даљем тексту:
ЈУП) је јединица која је надлежна за редовно оперативно спрово
ђење, финансијско управљање и праћење Пројекта.
„Пројектовано стање напретка радова” је однос планира
них расхода, за све саставне делове Пројекта и планираних тро
шкова Пројекта, где планирани трошкови укључују већ настале
трошкове, као и оне за које се очекује да ће настати за одређени
временски период не дужи од једне године од датума мониторинг
извештаја (као што је дефинисано у члану 4.2.2. у даљем тексту).
„Стање напретка радова” је однос насталих расхода за све
саставне делове Пројекта и укупних квалификованих трошкова
Пројекта.
„Транша” представља износ повучених средстава или износ
средстава која ће бити повучена из зајма.
Члан 1. Општи услови
Зајам се даје под општим условима Прописа о зајму и под по
себним условима утврђеним овим оквирним Споразумом о зајму
(у даљем тексту: Споразум), Додацима Споразума и његовим пра
тећим писмима (у даљем тексту: Пратећа писма).
Члан 2. Пројекат
БСЕ одобрава Зајмопримцу, који га прихвата, Зајам (у да
љем тексту: Зајам) за финансирање Пројекта LD 1764 (2012) које
је одобрио Административни савет БСЕ 27. јануара 2012. године и
односи се на делимично финансирање изградње и опремања нове
затворске установе у Панчеву (Србија), (у даљем тексту: Пројекат).
БСЕ даје зајам имајући у виду да се Зајмопримац обавезао да
ће га користити искључиво за финансирање Пројекта који је опи
сан у Додатку 1, и да ће реализовати такав Пројекат под условима
који су утврђени овим споразумом и његовим додацима.
Свака измена начина коришћења Зајма коју није одобрила БСЕ
може довести до суспензије, поништења или превремене отплате
Зајма, према условима из члана 3.3, 3.5 и 3.6 Прописа о зајмовима.
Члан 3. Зајам
3.1. Финансијски услови
Одобрени износ Зајма је:
18 000 000 евра
Осамнаест милиона евра
Зајам се повлачи у траншама.
Зајмопримац и БСЕ ће заједно утврдити, за сваку појединач
ну траншу, износ, каматну стопу, датум исплате, рок отплате и
рачуне за уплате сваке стране. Период отплаћивања зајма не сме
бити дужи од двадесет (20) година, заједно са грејс периодом од
највише пет (5) година.
Пратеће писмо којим се дефинишу ови услови биће сачињено
у тренутку исплате, у форми која је дата у Додатку 2.
3.2. Исплата
БСЕ ће исплатити Зајам у најмање две (2) транше. Износ сва
ке транше биће утврђен према стању напретка радова и/или про
јектованом стању напретка радова.
Пратеће писмо за исплату прве транше мора бити потписано
најкасније дванаест (12) месеци након што предметни Споразум
ступи на снагу као што је дефинисано чланом 3.3. овога споразума.
Прва транша не може да буде већа од 50% од одобреног из
носа Зајма.
Свака наредна транша може бити повучена тек после писа
не потврде Зајмопримца упућене БСЕ, у складу са чланом 4.2.2.
у даљем тексту, у којој се потврђује да је 90% претходне транше
алоцирано.
3.3. Услови за исплату
Пре закључивања Пратећег писма за повлачење прве транше,
Зајмопримац ће доставити, као претходне услове које је потребно
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испунити, у форми прихватљивој за БСЕ, следеће доказе или до
кументе:
1. Доказ на енглеском језику, прихватљив за БСЕ, да је извр
шење овог Споразума од стране Зајмопримца правовремено одо
брено и да особа/особе које потписују овај споразум има/имају
овлашћење у виду депо картона са потписима особе/особа; и
2. Правно мишљење, сачињено на енглеском језику, од стра
не Министарства правде, у форми и облику прихватљивим за БСЕ,
које покрива капацитет, овлашћење и надлежност Зајмопримца, и
које потврђује да је Споразум ваљан, обавезујући и применљив у
складу са условима изнетим у њему;
3. Доказ да је Зајмопримац званично одобрио Извештај о из
водљивости, сачињен за потребе Пројекта;
4. Доказ да је ТИП успоставио ЈУП у складу са чланом 4.1.2.
овог споразума;
5. План набавки у складу са чланом 4.1.3. овог споразума.
Даље, потпис на Пратећем писмима за све транше, укључују
ћи и прву, ће бити прихватљив за БСЕ, након што им најпре буде
достављено следеће:
1. Доказ сачињен на енглеском језику, прихватљив за БСЕ, да
је извршење предметних Пратећих писама Зајмопримца у потпу
ности одобрено;
2. Доказ да особа/особе, потписници предметног Пратећег
писма има/имају за то потпуно одобрење у виду депо картона са
потписима особе/особа.
3.4. Крајњи рок за повлачење кредитних транши
Крајњи рок за повлачење кредитних транши је 30. септембар
2019. године.
Уколико буде потребно, БСЕ и Зајмопримац могу да договоре
продужење Крајњег рока путем размене писама.
3.5. Детаљи плаћања
Сви износи које је Зајмопримац дужан да плати према овом
споразуму уплаћиваће се у валути сваке транше, на број рачуна ко
ји БСЕ достави Зајмопримцу у време исплате.
Зајмопримац или банка којој он да налог, зависно од случаја,
послаће писано обавештење о плаћању БСЕ, најмање пет (5) рад
них дана пре уплате било ког износа који доспева на плаћање по
овом споразуму.
Све уплате које се врше на основу овог споразума биће извр
шене на Радни дан или према Конвенцији о модификованом наред
ном Радном дану.
Члан 4. Праћење Зајма и Пројекта
4.1. Коришћење Зајма
4.1.1. Рок
Осим уколико обе стране овог споразума нису другачије до
говориле у писаној форми (разменом писама), Зајмопримац мора
да алоцира транше за потребе Пројекта, у року од дванаест (12)
месеци од датума сваког повлачења. Средства Зајма не могу се ко
ристити за плаћање пореза, царина и других дажбина.
Износ који у овом року није распоређен за потребе Пројекта,
мора бити враћен БСЕ, у року од тридесет (30) дана након истека
горе наведеног продужења рока од 12 месеци.
Зајмопримац се обавезује да сноси трошкове који произилазе
из ове отплате. Ово ће обухватати и трошкове које ће БСЕ морати
да сноси услед реинвестирања истог износа на дан отплате за пре
остали рок првобитног Зајма, као и све остале пропратне трошко
ве. Стопу реинвестирања ће утврдити БСЕ на основу тржишних
услова на дан отплате за предметни рок. Трошкови ће стога бити
обрачунати узимајући у обзир разлику између првобитне стопе и
стопе реинвестирања.
Даље, уколико нека транша коју је исплатила БСЕ, није ало
цирана за Пројекат или му је само делимично алоцирана у току
периода поменутог у првом ставу горе, ово би представљало слу
чај наведен у члану 3.3 (х) Поглавља 3 Прописа за зајмове и може
довести до суспензије, поништења или превремене отплате Зајма
према условима из члана 3.3, 3.5 и 3.6 Прописа за зајмове.
4.1.2. Имплементација Пројекта
Зајмопримац одређује Министарство правде за Тело за им
плементацију Пројекта (ТИП). ТИП ће установити и одржавати
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Јединицу за управљање пројектом (ЈУП). Зајмопримац преузима
на себе обавезу: (i) да обезбеди допунска финансијска средства ко
ја су неопходна за рад ЈУП из буџетске линије ТИП (као што је
описано у Додатку 1 у делу Управљање пројектом); (ii) да ће пред
узети све неопходне активности да би ЈУП добио одговарајуће ка
дрове и био одговарајуће опремљен.
ЈУП ће имати посебан рачун за све активности које се спрово
де у оквиру Пројекта, а које могу бити ревидиране од стране БСЕ.
Не ограничавајући напред наведено, Зајмопримац ће бити од
говоран за поштовање обавеза предвиђених овим споразумом и за
њихове евентуалне повреде.
4.1.2.1. Обавеза пажње
Зајмопримац ће посветити дужну пажњу и бригу, и употреби
ће сва уобичајено коришћена средства, посебно правна, финансиј
ска, техничка, друштвена и управљачка, која су потребна за пропи
сно извођење Пројекта.
4.1.2.2. Повећање или ревидирање трошкова Пројекта
Уколико се трошкови Пројекта, како су описани у Додатку 1,
повећају или ревидирају из било ког разлога, Зајмопримац ће се
постарати да додатна финансијска средства за завршетак Пројекта
буду расположива.
У сваком случају, финансирање од стране БСЕ неће према
шити 60% од укупних трошкова Пројекта, не рачунајући камату и
финансијске трошкове, како је утврђено у Додатку 1.
4.1.2.3. Видљивост БСЕ
Зајмопримац (i) ће у промотивном материјалу о Пројекту на
значити да Пројекат делимично финансира БСЕ (приказивањем
логотипа БСЕ на прихватљив начин) и (ii) консултоваће БСЕ у вези
са званичним саопштењима за штампу у вези са пројектом.
4.1.2.4. Даље обавезе
Зајмопримац се обавезује да:
– ће извођење Пројекта бити у складу са критеријумима при
хватљивости/прихватљивим трошковима дефинисаним у Полити
ци за зајмове;
– ће извођење Пројекта бити у складу са Политиком заштите
животне средине. Нарочито, ТИП, у име Зајмопримца, обезбедиће да:
(i) Све студије процене о утицају на животну средину
(ПУЖС), одобрења и дозволе у вези планова, уколико и када су по
требне за реализацију Пројекта, буду благовремено обезбеђене од
надлежних органа, као и да све препоруке/услови везани за сваку
ПУЖС, препоруку или услов буду испуњене;
(ii) Идејно пројектно решење овог пројекта дефинише циље
ве индикатора када су у питању енергетска потрошња, као и ин
струменте за мониторинг, како би направили поређење потрошње
енергије нових и постојећих зграда и некретнина;
– сва права везана за коришћење земљишта и некретнине бу
ду благовремено обезбеђена и правоснажна;
– сва имовина и радови који представљају део овог пројекта
морају бити трајно осигурана у складу да стандардном праксом да
те делатности;
– одржавање (директно или индиректно), поправка, ремонт и
реновирање целокупне опреме и непокретне имовине који су об
ухваћени овим пројектом мора да се прописно врши и адекватно
одржава; Зајмопримац ће благовремено обавештавати БСЕ о свим
аранжманима у том циљу;
– имплементација Пројекта неће довести до кршења Европ
ске конвенције о људским правима и Европске социјалне повеље;
– имплементација Пројекта ће бити у складу са одговарају
ћим прописима за спречавање превара, корупције и прање новца, у
складу са даље наведеним чланом 4.1.4.
Свако непоштовање горе наведених одредби представљало
би случај наведен у члану 3.3 (х) Поглавља 3 Прописа о зајму, и
након обавештења БСЕ, може довести до обуставе, поништавања
или превремене отплате Зајма према условима из члана 3.3, 3.5 и
3.6 Прописа о зајму.
4.1.3. Набавка
Свака јавна набавка добара, радова и услуга у оквиру овог
пројекта вршиће се у складу са Водичем за набавке БСЕ. Наро
чито, горе наведени стандарди које је Зајмопримац у обавези да
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испуни када је у питању набавка добара, радова и услуга путем ме
ђународних јавних набавки су они који су дефинисани у ресорним
ЕУ директивама о јавним набавкама, као што се повремено обја
вљује у Службеном гласнику Европске Уније (СГЕУ). План набав
ке (и било која ажурирана верзија) која садржи методе набавке за
сваки споразум биће послат БСЕ ради одобрења. Након пријема,
БСЕ ће обавестити Зајмопримца о својим процедурама везаним за
ревизију ових споразума коју ће БСЕ спровести.
Уколико Зајмопримац не буде поступио у складу са обавезама
дефинисаним у Водичу за набавке, БСЕ (i) може да прогласи тро
шкове везане за споразум неприхватљивим за Расподелу по Про
јекту; и/или (ii) може да примени одредбе према условима из члана
3.3, 3.5 и 3.6 Прописа за зајмове, што може довести до обуставе,
поништавања или превремене отплате Зајма.
4.1.4. Обавезивање на интегритет
Зајмопримац гарантује да није починио, као и да ниједна осо
ба према његовом сазнању није починила, и обавезује са да неће
починити, те да ниједна особа, уз његову сагласност или претход
но сазнање, неће починити било који акт корупције, преваре, при
нуде или тајног договарања у вези са поступком набавке или спро
вођења било ког уговора у вези са елементима Пројекта наведеним
у Додатку 1.
За сврхе овог споразума:
– „коруптивно поступање подразумева нуђење, давање, при
мање или тражење, директно или индиректно, било какве вредно
сти ради недозвољеног утицаја на поступање друге стране”;
– „превара је такво чињење или пропуштање, укључујући и по
грешно информисање, које с намером или из нехата доводи у заблу
ду, или може довести у заблуду, другу страну са циљем прибављања
финансијске или какве друге користи, или ради избегавања обавеза”;
– „принуда подразумева оштећење или наношење штете, или
претњу оштећењем или наношењем штете директно или инди
ректно, неком лицу или имовини тог лица ради утицања на посту
пање тог лица”;
– „тајно договарање подразумева договор између две или ви
ше страна ради постизања недозвољеног циља, укључујући и не
дозвољени утицај на поступање друге стране”.
У том погледу, сазнање које има било који члан ТИП или
ЈУП, сматраће се сазнањем Зајмопримца. Зајмопримац се обавезу
је да обавести БСЕ уколико сазна било коју чињеницу или податак
који указује на почињена горе наведена дела.
Зајмопримац ће се постарати да ће ЈУП установити, одржава
ти и поступати у складу са унутрашњим процедурама или мерама
надзора које су предвиђене националним законима или одговара
јућом праксом поступања, и обезбедити да се не закључи ниједна
трансакција: (i) са циљем прања новца или (ii) финансирања теро
ризма, од које може имати корист било које лице или организација
која се наводи на објављеној листи санкционисаних лица од стране
Савета безбедности UN, или његових комитета, и у сладу са Ре
золуцијама Савета безбедности 1267 (1999), 1373 (2001) на (www.
un.org/terrorism), повремено ажурираној, и/или Савета ЕУ у скла
ду са његовим заједничким ставовима 2001/931/CSFP i 2002/402/
CSFP, и другим или повезаним резолуцијама и/или другим актима
за њихово спровођење у вези са финансирањем тероризма.
Свако одступање од придржавања горе наведених јемстава и
обавеза сматраће се кршењем члана 3.3 (г) и/или члана 3.3 (х) по
главља 3 Прописа за зајмове и могу довести до суспензије, пони
штења или превремене отплате Зајма, у складу са члановима 3.3,
3.5 и 3.6 Прописа за зајмове.
ТИП, у име Зајмопримца, се обавезује на следеће:
(а) Да предузме такве радње које БСЕ може разумно захтева
ти ради провере или спречавања било које радње или акта непри
државања обавеза из члана 4.1.4. који су наводно или вероватно
почињени;
(б) Да олакша истрагу коју БСЕ можда да покрене у вези било
које радње или акта непридржавања обавеза из члана 4.1.4; и
(ц) Да обавесте БСЕ о мерама које су предузете ради оствари
вања накнаде штете од лица која су одговорна за чињење наведе
них радњи или аката непридржавања обавеза из члана 4.1.4.

3. октобар 2015.

Руководилац TИП је одговоран за контакте са БСЕ у сврху
члана 4.1.4.
4.2. Обавезне информације
4.2.1. Информације везане за Пројекат
ЈУП ће, у име Зајмопримца, водити рачуноводствену евиден
цију у вези са Пројектом која ће бити у складу са међународним
стандардима и приказивати у сваком тренутку стање напретка
Пројекта, и у њој ће бити евидентиране све активности и иденти
фикована сва имовина и услуге које су финансиране из овог зајма.
ЈУП се, у име Зајмопримца, обавезује да у разумном року од
говори на сваки захтев БСЕ за информацијама и да ће да обезбеди
сва документа која БСЕ може сматрати неопх одним и с разлогом
тражити, због прописне примене Споразума у смислу праћења
Пројекта и коришћења Зајма.
ЈУП ће, у име Зајмопримца, одмах обавестити БСЕ о свим
изменама закона или прописа у економском сектору који су ре
левантни за Пројекат и уопште о свим појавама које могу штетно
утицати на извршење његових обавеза према овом споразуму. Сва
ки случај који може штетно утицати на спровођење обавеза Зајмо
примца по овом споразуму, представљаће случај наведен у члану
3.3 (х) Поглавља 3 Прописа о зајму, и може довести до суспензије,
поништења или превремене отплате Зајма у складу са члановима
3.3, 3.5 и 3.6 Прописа за зајмове.
4.2.2. Извештаји о праћењу
Сваких шест (6) месеци, од почетка Пројекта па до његовог
целокупног завршетка, ЈУП ће, у име Зајмопримца, достављати
БСЕ полугодишње и годишње извештаје о праћењу Пројекта. ЈУП
ће такође слати БСЕ-у извештај о праћењу пре сваке исплате, са
изузетком прве исплате. Неопходно је да БСЕ сматра наведене из
вештаје задовољавајућим, пре сваке исплате.
Извештај о праћењу ће садржати:
– стање алокације повучених транши Зајма;
– напредак Пројектног финансирања и планова јавних набавки;
– напредовање самог Пројекта, у физичком смислу и у сми
слу насталих трошкова;
– детаље о управљању Пројектом; и
– техничке индикаторе (као што је наведено у Додатку 4).
У Додатку 3 дат је образац једног извештаја о праћењу про
јекта и то са минимумом информација које БСЕ захтева у оваквом
извештају. Могу се користити и другачије форме извештаја, али са
мо под условом да садрже тражене информациje.
4.2.3. Извештај о завршетку Пројекта
По завршетку комплетног Пројекта, ЈУП ће у име Зајмоприм
ца предати коначни извештај који садржи оцену економских, фи
нансијских, социјалних и еколошких ефеката Пројекта. БСЕ овај
извештај мора сматрати задовољавајућим.
4.2.4. Посматрачка мисија
ЈУП се, у име Зајмопримца, обавезује да ће примити све ми
сије за праћење које спроводе запослени у БСЕ или спољни кон
султанти које ангажује БСЕ и да ће пружити сву неопходну са
радњу њиховим мисијама за праћење, тако што ће омогућити све
евентуалне посете локацији Пројекта. Посебно, БСЕ може да оба
ви ревизију рачуноводства Пројекта на самој локацији, помоћу јед
ног или више консултаната по свом избору и то о трошку Зајмо
примца у случају његових пропуста у погледу извршавања било
које обавезе по овом зајму.
Члан 5. Гашење обавеза Зајмопримца
Након плаћања пуног износа главнице Зајма и целокупне ка
мате и других трошкова проистеклих из истог, посебно оних изно
са из чланова 6. и 7. у даљем тексту, Зајмопримац ће у потпуности
бити ослобођен својих обавеза према БСЕ, изузев оних које су де
финисане у члановима 4.2.1 и 4.2.4 у претходном тексту, у циљу
евентуалне накнадне оцене Пројекта.
Члан 6. Затезна камата
За повлачења средстава у еврима, и упркос свим другим мо
гућностима које стоје на располагању БСЕ према Споразуму и
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Прописима за зајмове или на други начин, уколико Зајмопримац не
плати сву камату или неки други износ који треба да плати према
Споразуму, најкасније на утврђени датум доспећа, Зајмопримац ће
морати да плати додатну камату на износ који дугује, а није платио
у целости, по једномесечној стопи EURIBOR од датума доспећа у
11.00 сати (по локалном времену у Бриселу), плус 2,5% годишње,
од датума доспећа овог износа до датума када изврши плаћање.
Применљива једномесечна стопа EURIBOR биће ажурирана
сваких 30 дана.
Члан 7. Повезани трошкови
Све дажбине и таксе свих врста, које доспевају и које су плаће
не, и сви трошкови настали било закључењем, извршењем, ликвида
цијом, отказивањем или обуставом Споразума, у целости или дели
мично или из гаранције или датог Зајма, заједно са свим судским или
вансудским актима проистеклим из овог зајма, сносиће Зајмопримац.
Међутим, одредбе члана 4.7 Поглавља 4 Прописа за зајмове,
примениће се везано за трошкове арбитражног поступка помену
тог у наведеном Поглављу 4.
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Ни у ком случају неће се претпоставити да се БСЕ прећут
но одрекла било којих својих права која су јој загарантована овим
споразумом.
Члан 12. Надлежно право
За Споразум, његове Додатке и Пратећа писма биће меродав
ни прописи БСЕ, као што је назначено у одредбама члана 1. став 3.
Трећег протокола (од 6. марта 1959. год.) Општег споразума о при
вилегијама и имунитетима Савета Европе (од 2. септембра 1949.
год.) и супсидијарно, по потреби, француским правом.
Спорови између страна у Споразуму подлежу арбитражи под
условима који су предвиђени у Поглављу 4 Прописа за зајмове.
Члан 13. Извршење арбитражне одлуке
Стране у Споразуму су се споразумеле да неће користити
предности било какве привилегије, имунитета или законодавства
пред судским или другим властима, било домаћим или међународ
ним, да би оспориле спровођење одлуке донете под условима на
значеним у Поглављу 4 Прописа за зајмове.

Члан 8. Pari passu и негативна залога

Члан 14. Обавештења

Зајмопримац изјављује да није преузео никакве друге обавезе
нити ће их преузети убудуће, које би могле дати некој трећој стра
ни повлашћени положај, право пречег плаћања, обезбеђење или га
ранцију било које природе, која би могла дати већа права трећим
лицима (у даљем тексту: Средство обезбеђења).
Уколико су таква средства обезбеђења већ дата неком трећом
лицу, Зајмопримац је сагласан да обезбеди или изда идентично
Средство обезбеђења у корист БСЕ или, уколико постоји препре
ка да то учини, еквивалентно Средство обезбеђења, и да обезбеди
установљавање таквих средстава обезбеђења у корист БСЕ.
Непоштовање ових одредби представљало би случај, како је
дефинисано у члану 3.3. (х) Поглавља 3 Прописа за зајмове и може
да доведе до суспензије, поништења или превремене отплате Зајма
према условима из чланова 3.3, 3.5 и 3.6 Прописа за зајмове.

Сва обавештења или друге врсте комуникације обављене у
вези са овим споразумом између БСЕ и Зајмопримца биће сачи
њена у писаној форми и сматраће се да су уредно предати или са
чињени уколико се испоруче лично, путем авионске поште или
путем факса, упућеним од једне стране у Споразуму ка другој, на
доле назначену адресу уговорне стране.
За Зајмопримца: Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20 – 11000 Београд, Србија
Н/р министра финансија и/или државног се
кретара
Факс: (+381 11) 361 89 61 [или]
(+381 11) 364 26 32
Банка за развој Савета Европе
За БСЕ:
Авенија Kléber 55 – 75116 Париз, Француска
За: Генерални директорат за зајмове и соци
јални развој
Факс: (+33 1) 47 55 37 52

Члан 9. Изјаве и гаранције
Зајмопримац изјављује и гарантује:
– да су га надлежни органи овластили да склопи овај спора
зум и да су потписнику/потписницима дали овлашћење за то, у
складу са законима, одлукама, прописима, статутима и другим ак
тима применљивим на њега;
– да садржај и извршење Споразума нису у супротности са за
конима, одлукама, прописима, статутима и другим актима примен
љивим на њега, као и да су обезбеђене све неопходне дозволе, лицен
це и овлашћења, која ће важити током целог периода трајања Зајма.
БСЕ мора одмах бити обавештен о свим изменама везаним за
горе наведене изјаве и гаранције за цео период трајања Зајма, уз
обезбеђивање свих неопх одних пропратних докумената.

Споразум ће ступити на снагу након потврђивања од стране
Народне скупштине Републике Србије и с тим у вези одговарајуће
писане потврде коју БСЕ прими од Зајмопримца.

Члан 10. Односи са трећим странама

Члан 16. Оригинали Споразума

Зајмопримац не може да се позове на било какву чињеницу, у
оквиру граница коришћења Зајма, везану за његове односе са тре
ћим странама у циљу избегавања да испуни, било у целости или
делимично, обавезе проистекле из Споразума.
БСЕ се не може укључити у спорове који могу настати изме
ђу Зајмопримца и трећих страна, а трошкове, било какве природе,
које би БСЕ имала услед било каквих потраживања, а нарочито све
правне или судске трошкове, сносиће Зајмопримац.

Споразум је сачињен на енглеском језику у два (2) оригинал
на примерка једнаке важности. Свака страна у Споразуму задржа
ва по један оригинални примерак.

Комплетна комуникација биће сачињена и обављена на енгле
ском или француском језику. У случају да су документи написани
или састављени на неком другом језику морају бити пропраћени
овереним преводом на енглески или француски језик ако то затра
жи БСЕ.
Члан 15. Ступање на снагу

Члан 11. Тумачење Споразума

Београд, дана 25. јуна 2015. године
За Републику Србију
………………………………………..
Име др Душан Вујовић, с.р.
Звање Министар финансија

Зајмопримац изјављује да је примио копију Прописа за зај
мове, и да је то примио к знању. Када постоје контрадикторности
између било каквих одредаба Прописа за зајмове и било каквих од
редаба Споразума, предност ће имати одредбе Споразума.
Наслови ставова, одељака и поглавља Споразума неће служи
ти за његово тумачење.

Париз, дана 15. јуна 2015. године
За Банку за развој Савета Европе
………………………………………..
Mikolaj Dowgielewicz, s.r.
Вицегувернер
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102
AGREEMENT
between the European Union and the Republic of Serbia
on the participation of the Republic of Serbia in the Euro
pean Union Programme for Employment and Social Innovation
(”EaSI”)

3. октобар 2015.

5. One of the official languages of the EU shall be used for the
procedures related to requests, contracts and reports, as well as for ot
her administrative aspects of the Programme.
Article 3
Financial contribution
The rules governing the financial contribution of the Republic of
Serbia are set out in Annex I.
Article 4
Reporting and evaluation

THE EUROPEAN COMMISSION, hereinafter referred to as
”the Commission”, on behalf of the European Union
on the one part, and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA,
hereinafter referred to as the Republic of Serbia,
on the other part,
Whereas:
(1) Article 132 of the Stabilisation and Association Agreement
between the European Communities and their Member States, of the
one part, and Serbia,1 of the other part, stipulates that the Framework
Agreement between the European Community and Serbia and Monte
negro on the general principles for the participation of the Republic of
Serbia in Community programmes2 signed on 22 November 2004 esta
blishes the general principles for the participation of Serbia in Union
programmes leaving the Commission and the competent authorities of
the Republic of Serbia to determine the specific terms and conditions,
including the financial contribution, with regard to such participation in
each particular programme.
(2) the European Union Programme for Employment and Social
Innovation (”EaSI”) was established by Regulation (EU) No 1296/2013
of the European Parliament and of the Council of 11 December 20133
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and
the European Court of Auditors in relation to the monitoring and evalu
ation of the Programme, the participation of the Republic of Serbia in
the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis
involving the Commission and the Republic of Serbia. The Republic of
Serbia shall submit relevant reports to the Commission and take part in
other specific activities provided for by the EU in that context.
In accordance with Regulations (EU, Euratom) No 966/2012 of
25 October 2012 and (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 and with
the other rules referred to in this Agreement, the contracts concluded
with beneficiaries of the programmes established in the Republic of
Serbia shall provide for financial or other audits, on the basis of do
cuments and on the spot, to be conducted at any time by Commission
agents or by other persons mandated by the Commission.
Commission agents and other persons mandated by the Commis
sion shall have appropriate access to documents and to all the information
required in order to carry out such audits, including in electronic form.
This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to
implement the instruments referred to in this Agreement. The European
Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Article 1
Programme

Article 5
Final provisions

The Republic of Serbia shall participate in the European Union
Programme for Employment and Social Innovation (”EaSI”) (herei
nafter called ”the Programme”), in accordance with the conditions laid
down in the Framework Agreement between the European Community
and the Republic of Serbia on the general principles for the participa
tion of the Republic of Serbia in EU programmes.

This Agreement shall apply for the duration of the Programme.
Nevertheless, should the European Union decide to extend the dura
tion without any substantial change within the Programme/s, this Agre
ement would also be extended correspondingly and automatically if no
Party denounces it within one month following the extension decision.
Projects and activities in progress at the time of termination shall
continue until their completion under the conditions laid down in this
Agreement, as well as the contractual arrangements applying to these
projects and activities and the provisions of Annex II.
The annexes form an integral part of this Agreement.
This Agreement may only be amended in writing by common
consent of the parties.
This Agreement shall enter into force on the day on which the
Republic of Serbia notifies the Commission that its internal legal requ
irements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Article 2
Terms and conditions with respect to participation
in the Programme
1. The Republic of Serbia shall participate in the Programme in
conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as de
fined in Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and
of the Council, and according to the Articles 16 and 27 of the Regulation.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Republic of Serbia shall not par
ticipate in activities of the Programme if there are limitations due to legal or
regulatory constraints, or due to their subject matter, as shall be approved
by the Committee under Article 36 of the Regulation (EU) No 1296/2013.
3. The terms and conditions applicable to the submission, asses
sment and selection of applications by eligible institutions, organisati
ons and individuals of the Republic of Serbia shall be the same as those
applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the
Member States of the European Union.
4. To participate in the Programme, the Republic of Serbia shall
pay every year a financial contribution to the General Budget of the
European Union in accordance with Article 3 below. The financial con
tribution of the Republic of Serbia in respect of its participation and
implementation of the Programme shall be added to the amount ear
marked each year in the General Budget of the European Union for
commitment appropriations to meet the financial obligations arising
out of different forms of meas ures necessary for the execution, mana
gement and operation of the Programme.

––––––––––––––
1
OJ L 278, 18.10.2013, p. 14
2
OJ L 192, 22.7.2005, p.28
3
OJ L 347, 20.12.2013, p. 238

Done at Belgrade
on June 5th, 2015
For the Government
of the Republic of Serbia
Aleksandar Vulin
Minister of Labour, Employment,
Veterans and Social Affairs

Done at Brusell
on July 22nd 2015.
For the Commission,
on behalf of the European Union
Marianne Thyssen
Member of the Commission
for Employment, Social Affairs,
Skills and Labour Mobility

Annex I
Rules governing the financial contribution of the Republic
of Serbia to European Union Programme for Employment
and Social Innovation (”EaSI”)
1. The financial contribution to be paid by the Republic of Serbia
to the General Budget of the European Union to participate in the Pro
gramme shall be the following:
EUR 200.000 per year for the years 2015-2020,
Where 2015 is the first year of possible actual participation in
the Programme.

3. октобар 2015.
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The contribution of the Republic of Serbia shall cover costs re
lated to the preparation, feasibility, development and execution of the
projects of common interest, as well as for the development and imple
mentation of horizontal measures as foreseen in the Programme.
2. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives
and experts of the Republic of Serbia for the purposes of taking part as
observers in the work of the committee referred to in Article 36 of the
Regulation (EU) No 1296/2013 or other meetings related to the imple
mentation of the Programme shall be reimbursed by the Commission
on the same basis as and in accordance with the procedures currently in
force for representatives of the Member States of the European Union.
3. The Financial Regulation applicable to the General Budget of
the European Union shall apply to the management of the contribution
of the Republic of Serbia.
4. When this Agreement enters into force and at the beginning of
each subsequent budgetary year, the Commission shall send to the Re
public of Serbia a call for funds corresponding to its contribution of the
costs covered by this Agreement.
5. That contribution shall be paid in euro to a euro denominated
bank account of the Commission.
6. The Republic of Serbia shall pay its contribution to the annual
costs in accordance with the call for funds request no later than three
months after the date of the call. Any delay in the payment of the con
tribution shall give rise to the payment of default interest by the Repu
blic of Serbia on the outstanding amount from the due date. The interest
rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main
refinancing operations, as published in the C series of the Official Jo
urnal of the European Union, in force on the first calendar day of the
months in which the deadline falls, increased by 3.5 percentage points.
If the delay in the payment of the contribution is such that it may sig
nificantly jeopardise the implementation and management of the pro
gramme, and in the absence of payment 20 working days after a formal
letter of reminder has been sent by the Commission to the Republic of
Serbia, participation of the Republic of Serbia in the programme for the
relevant year will be suspended.
7. The Republic of Serbia will take all necessary meas ures, as ap
propriate, to ensure that goods and service, purchased in the Republic
of Serbia or imported into the Republic of Serbia, which are partially
or entirely financed to the grant agreem
 ents and/or contracts concluded
for the realisation of the activities under this Agreem
 ent, are exempted
from custom duties, import duties and other fiscal charges, including
the VAT, that are applicable in the Republic of Serbia.
Annex II
Financial control, Recovery and other Antifraud measures
I. Controls and antifraud measures by the Union
1. In accordance with the financial regulation applicable to the ge
neral budget of the European Union, and with the other rules referred to
in this Agreement, the contracts and grant agreements concluded with
beneficiaries of the programmes established in the Republic of Serbia
may provide for financial or other audits may be conducted at any time
during the implementation of the contract or the grant agreement and
for a period of 5 years starting from the date of payment of the balance.
2. Commission agents and other persons mandated by the Com
mission shall have appropriate access on the premises of the contrac
tors and their subcontractors and on the premises of the beneficiaries
and their contractors and subcontractors, to sites, works and documents
and to all the information requir ed in order to carry out such audits,
including in electronic form. This right of access shall be stated expli
citly in the contracts and grant agreem
 ents concluded to implement the
instruments referred to in this Agreement. The European Court of Audi
tors shall have the same rights as the Commission.
3. Within the framework of this Agreement, the European An
ti-Fraud Office (OLAF) shall be authorised to carry out on-the-spot
checks and inspections on territory of the Republic of Serbia, in ac
cordance with the procedural provisions of Regulation (EU, Euratom)
No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11
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September 2013 and Regulation (Euratom, EC) 2185/69 of 11 Novem
ber 1996.
These checks and inspections shall be prepared and conducted in
close collaboration with the competent authorities of the Republic of
Serbia designated by the authorities of the Republic of Serbia, which
shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of
the checks and inspections, so that they can provide all the requisite
help.
If the authorities of the Republic of Serbia concerned so wish,
the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with
them.
Where the participants in the programmes resist an on-the-spot
check or inspection, the authorities of the Republic of Serbia, acting in
accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspec
tors such assistance as they need to allow them to discharge their duty
in carrying out an on-the-spot check or inspection.
The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the
authorities of the Republic of Serbia any fact or suspicion relating to
an irregularity which has come to its notice in the course of the on-thespot check or inspection. In any event the Commission/OLAF shall be
required to inform the above-mentioned authority of the result of such
checks and inspections.
II. Information and consultation
1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the
competent authorities of the Republic of Serbia and EU authorities
shall regularly exchange information and, at the request of one of the
Parties, shall conduct consultations.
2. The competent authorities of the Republic of Serbia shall in
form the Commission without delay of any fact or suspicion which has
come to their notice relating to an irregularity in connection with the
conclusion and implementation of the contracts and grant agreements
concluded in application of the instruments referred to in this Agree
ment.
III. Administrative measures and penalties
Without prejudice to application of criminal law of the Republic
of Serbia, administrative measures and penalties may be imposed by
the Commission in accordance with the financial regulation applicable
to the general budget of the European Union.
IV. Recovery
Decisions taken by the Commission within the scope of this Agre
ement which impose a pecuniary obligation on persons other than Sta
tes shall be enforceable in the Republic of Serbia. The enforcement
shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State
in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall
be appended to the decision, without other formality than verification
of the authenticity of the decision, by the national authority which the
Government of the Republic of Serbia shall designate for this purpose
and shall make known to the Commission. When these formalities have
been completed on application by the Commission, the latter may pro
ceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing
the matter directly before the competent authority. The legality of the
Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice
of the European Union.
Judgments delivered by the Court of Justice of the European
Union pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of
this Agreement shall be enforceable on the same terms.
V. Direct communication
The Commission shall communicate directly with the participants
and contractors in the European Union Programme for Employment
and Social Innovation established in the Republic of Serbia. They may
submit directly to the Commission all relevant information and docu
mentation which they are required to submit on the basis of the instru
ments referred to in this Agreement and of the contracts and grant agre
ements concluded to implement them.
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СПОРАЗУМ
Између Европске уније и Републике Србије о учешћу
Републике Србије у Програму Европске уније
за запошљавање и социјалне иновације

3. октобар 2015.

Члан 4.
Извештавање и евалуација

Европска комисија, у даљем тексту „Комисија”, у име Европ
ске уније са једне стране, и
Влада Републике Србије, у даљем тексту „Република Србија”,
са друге стране,
С обзиром на то да:
(1) У члану 132. Споразума о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових Држава чланица, са једне
стране, и Србије и Црне Горе,1 са друге стране, прецизирано је да
се Оквирним споразумом између Европске заједнице и Србије и
Црне Горе о општим начелима за учешће Србије и Црне Горе у
програмима2 који је потписан 21. новембра 2004. године, утврђују
општа начела за учешће Србије и Црне Горе у програмима Уније
при чему се Комисији и надлежним органима Србије и Црне Горе
препушта да утврде услове, укључујући финансијски допринос, у
погледу учешћа у сваком посебном програму.
(2) Програм Европске уније за запошљавање и социјалне
иновације („EaSI”) основан је Уредбом ЕУ број 1296/2013 Европ
ског парламента и Савета од 11. децембра 20133.
СПОРАЗУМЕЛЕ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ:

Не доводећи у питање обавезе Комисије и Европског реви
зорског суда у вези са праћењем и евалуацијом Програма, учешће
Републике Србије у Програму се непрекидно прати на партнерској
основи у чему учествују Комисија и Република Србија. Република
Србија подноси релевантне извештаје Комисији и узима учешће у
другим специфичним активностима које ЕУ предвиди у том кон
тексту.
У складу са Уредбама (ЕУ, Евратом) број 966/2012 од 25. ок
тобра 2012. и (ЕУ) број 1268/2012 од 29. октобра 2012. и са другим
правилима која се помињу у овом Споразуму, уговори закључени
са корисницима програма основаним у Републици Србији мора
ју да предвиде финансијске и друге ревизије, на основу докумен
тације и на лицу места, које у сваком тренутку могу да спроведу
представници Комисије или друга лица које одреди Комисија.
Представници Комисије и друга лица које одреди Комисија
морају имати одговарајући приступ документацији и свим инфор
мацијама неопходним за спровођење таквих ревизија, укључујући
и у електронској форми. Ово право приступа се мора експлицитно
навести у уговорима закљученим ради примене инструмената који
се помињу у Споразуму. Европски ревизорски суд има иста права
као и Комисија.

Члан 1.
Програм

Члан 5.
Завршне одредбe

Република Србија учествује у Програму Европске уније за за
пошљавање и социјалне иновације („EaSI”) у даљем тексту „Про
грам”, у складу са условима утврђеним у Оквирном споразуму из
међу Европске заједнице Србије и Црне Горе о општим начелима
за учешће Србије и Црне Горе у програмима ЕУ.

Овај споразум важи у периоду у којем траје Програм. Ипак, у
случају да Европска унија одлучи да продужи трајање без знатне
промене једног или више Програма, овај споразум би се сходно то
ме и аутоматски продужио ако га нити једна Споразумна страна не
откаже у року од месец дана од одлуке о продужетку.
Пројекти и активности у току у тренутку раскида се наста
вљају до њиховог испуњења у складу са условима утврђеним у
овом споразуму, као и уговорних аранжмана који се примењују на
пројекте и активности и одредбама Анекса II.
Анекси су саставни део овог споразума.
Овај споразум може да се измени само у писаној форми зајед
ничком сагласношћу страна.
Овај споразум ступа на снагу на дан када Република Србија
обавести Комисију да су њени унутрашњи законски захтеви у по
гледу ступања овог споразума на снагу испуњени.

Члан 2.
Услови у погледу учешћа у Програму
1. Република Србија учествује у Програму у складу са циље
вима, критеријумима, поступцима и роковима који су утврђени
у Уредби ЕУ број 1296/2013 Европског парламента и Савета, и у
складу са члановима 16. и 27. Уредбе.
2. И поред става 1, Република Србија не учествује у активно
стима Програма ако постоје правна или регулаторна ограничења,
или због природе материје, како одобрава Комитет у складу са чла
ном 36. Уредбе ЕУ број 1296/2013.
3. Услови који се примењују на подношење, процену и избор
пријава које поднесу институције, организације и појединци из
Републике Србије који испуњавају услове за учешће исти су као и
они који се примењују на институције, организације и појединце
држава чланица Европске уније.
4. Да би учествовала у Програму, Република Србија уплаћује
сваке године финансијски допринос у Општи буџет Европске уни
је у складу са чланом 3. у наставку. Финансијски допринос Репу
блике Србије у погледу учешћа и реализације програма додају се
на износ који се сваке године опредељује у Општем буџету Европ
ске уније за обавезана средства ради испуњења финансијских оба
веза које проистичу из различитих видова мера неопходних за из
вршење, вођење и функционисање програма.
5. Један од званичних језика ЕУ употребљава се у поступци
ма у вези са захтевима, уговорима и извештајима, као и за друге
административне аспекте Програма.
Члан 3.
Финансијски допринос
Правила којима се уређује финансијски допринос Србије
утврђена су у Анексу I.
––––––––––––––
1
Сл. лист Л 278, 18.10.2013, стр. 14
2
Сл. лист Л 192, 22.7.2005, стр. 28
3
Сл. лист Л 347, 20.12.2013, стр. 238

Сачињено у Бриселу,
22. јула 2015. године
За Комисију
у име Европске уније
За Владу Републике Србије
Маријан Тисен
Александар Вулин
Министар за рад, запошљавање, Члан Комисије
за запошљавање, социјална
Борачка и социјална питања
питања, вештине и кретање
радника
Сачињено у Београду,
5. јуна 2015. године

Анекс I.
Правила којима се уређује финансијски допринос Републике
Србије у Програму Европске уније за запошљавање
и социјалне иновације
1. Финансијски допринос који Србија треба да уплати у Оп
шти буџет Европске уније ради учешћа у Програму износи 200.000
евра по години за године 2015–2020. при чему је 2015. прва година
могућег стварног учешћа у Програму.
Допринос Републике Србије сносе се трошкови у погледу
припреме, оправданости, развоја и извођења пројеката од зајед
ничког интереса, као и за развој и спровођење хоризонталних мера
на начин предвиђен Програмом.
2. Путни трошкови и трошкови живота које направе пред
ставници и експерти Републике Србије у сврху учешћа као посма
трачи у раду одбора који се помиње у члану 36. Уредбе ЕУ број

3. октобар 2015.
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1296/2013 или других састанака у вези са реализацијом Програма
рефундира Европска комисија по истој основи као за представнике
држава чланица Европске уније, и у складу са поступком који је
тренутно на снази за њих.
3. Финансијска уредба која се примењује на Општи буџет
Европске уније примењује се на располагање доприносом Репу
блике Србије.
4. Када овај споразум ступи на снагу и на почетку сваке на
редне буџетске године, Европска комисија Републици Србији упу
ћује позив за уплаћивање средстава који одговарају њеном допри
носу у трошковима сагласно овом споразуму.
5. Допринос се уплаћује у eврима на рачун Европска комиси
је отворен у банци деноминован у евре.
6. Република Србија уплаћује свој допринос у годишњим тро
шковима у складу са позивом за уплату средстава најкасније три
месеца од датума позива. Свако кашњење са уплатом доприноса
даје повод да Република Србија плати камату за доцњу на неиз
мирен износ од датума доспећа. За каматну стопу узима се стопа
коју Европска централна банка наплаћује на главне операције ре
финансирања, како се објављује у серији Ц Службеног гласника
Европске уније, на снази од првог календарског дана у месецу у
који пада рок, увећан за 3.5 процентних поен
 а. Ако је кашњење
уплате доприноса такве природе да значајно угрожава спровође
ње програма и његово руковођење, у одсуству уплате у трајању од
20 радних дана пошто Европска комисија званично упути опомену
Републици Србији, учешће Републике Србије у програму ће се за
релевантну годину суспендовати.
7. Република Србија ће предузети све неопходне мере, по
потреби, да обезбеди да се роба и услуге, купљени у Републици
Србији или увезени у Републику Србију, који су делимично или у
целости финансирани у циљу споразума, односно уговора о бес
повратној помоћи ради реализације активности према овом спо
разуму, изузму од наплате царина, увозних дажбина и других фи
скалних намета, укључујући ПДВ, који се примењују у Републици
Србији.

Број 18 – Страна 45

Провере и инспекцијски прегледи се морају припремити и из
вршити у блиској сарадњи са надлежним органима Републике Ср
бије које су именовали органи Републике Србије, који се морају
благовремено обавестити о предмету, сврхи и правној основи про
вера и инспекцијских прегледа, да би могли да пруже сву потребну
помоћ.
Ако заинтересовани органи Републике Србије тако желе, про
вере на лицу места и инспекцијски прегледи могу да се изведу за
једно са њима.
Када се учесници у програму опиру провери и на лицу места
и инспекцијском прегледу, органи Републике Србије су, поступа
јући у складу са домаћим прописима, обавезни да инспекторима
Комисије/ОЛАФ-а дају помоћ која им је потребна да би могли да
изврше своју дужност у обављању провера на лицу места и ин
спекцијског прегледа.
Комисија/ОЛАФ је обавезан да што пре органима Републике
Србије поднесе извештај о свим чињеницама и сумњама у погледу
неправилности које су приметили у току провере на лицу места и
инспекцијског прегледа. У сваком случају Комисија/ОЛАФ је ду
жан да обавести горе поменут орган о резултату тих провера и ин
спекцијских прегледа.
II. Информисање и консултовање
1. Ради неометаног извршења овог Анекса, надлежни органи
Републике Србије и органи ЕУ су дужни да редовно размењују ин
формације и, на захтев једне од Страна, одрже консултације.
2. Надлежни органи Републике Србије су дужни да обавесте
Комисију без одлагања о свим чињеницама или сумњама које се
приметили у погледу неправилности у вези са закључивањем и из
вршењем уговора или споразума о бесповратној помоћи закључе
ним ради примене инструмената који се помињу у овом споразуму.
III. Административне мере и санкције

Анекс II.
Финансијска контрола, наплата и мере заштите
од противправних радњи

Не доводећи у питање примену кривичног права Републике
Србије, Комисија може да изрекне административне мере и санк
ције у складу са финансијским прописима који се примењују на
општи буџет Европске уније.

I. Контроле и мере заштите од противправних радњи 
које примењује Унија

IV. Наплата

1. У складу са финансијским прописима који се примењују на
генерални буџет Европске уније, и са другим правилима која се по
мињу у овом споразуму, уговорима и споразумима о бесповратној
помоћи који се закључе са корисницима програма закљученим у
Републици Србији може да се предвиди се финансијске и друге ре
визије могу спровести у било ком тренутку у току извршења уго
вора или споразума о додели бесповратне помоћи и за период од 5
година, почевши од датума плаћања преосталог износа.
2. Представници Европска комисије и друга лица које одре
ди Европска комисија морају имати одговарајући приступ просто
ријама извођача и њихових подизвођача, локацијама, радовима и
документацији и свим информацијама неопх одним за спровођење
финансијских ревизија, укључујући у електронској форми. Ово
право приступа се мора експлицитно навести у уговорима и спора
зумима о додели бесповратне помоћи који се закључују ради при
мене инструмената који се помињу у овом споразуму. Европски ре
визорски суд има иста права као и Комисија.
3. У оквиру овог споразума, Европски биро за борбу против
превара (ОЛАФ) овлашћен је да врши провере на лицу места и ин
спекцијске прегледе на територији Републике Србије, у складу са
процесним одредбама Уредбе (ЕУ, Евроатом) број 883/2013 Европ
ског парламента и Савета од 11. септембра 2013. и Уредбе (Евроа
том, ЕЗ) 2185/69 од 11. новембра 1996.

Одлука коју донесе Комисија која се тиче предмета овог спо
разума којом се изриче новчана обавеза лицима која нису државе
извршава се у Републици Србији. Извршавање одлуке се одвија по
правилима грађанског поступка на снази у држави на територији
на којој се извршава. Налог за извршење се додаје одлуци, без дру
гих формалности осим потврде веродостојности одлуке, коју врши
национални орган којег мора да одреди Влада Србије за те сврхе,
и о којем се Комисија мора обавестити. Када се ове формалности
изврше на захтев Комисије, ова последња може да изврши одлу
ку у складу са домаћим правом, износећи предмет директно пред
надлежни орган. Законитост одлуке Комисије предмет је контроле
Суда правде Европске уније.
Пресуде које донесе Суд правде Европске уније у складу са
клаузулом о арбитражи у уговору која се тиче предмета овог спо
разума извршавају се по истим условима.
V. Директна комуникација
Комисија директно комуницира са учесницима и извођачима
у Програму Европске уније за запошљавање и социјалне инова
ције. Они могу директно да подносе Комисији све релевантне ин
формације и документацију коју су обавезни да поднесу на основу
инструмената који се помињу у овом споразуму и уговора и спо
разума о бесповратној помоћи закљученим ради њихове примене.
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ADDENDUM NO. 2
to the Agreement between
the Government of the Republic of Serbia
and
the Norwegian Ministry of Foreign Affairs
concerning bilateral Programme
Having taken into account that:
(a) the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (herein after MFA) has supported projects in the Republic of Serbia since the signing of the Jo
int Statement on Development Cooperation in October 2000,
(b) the Government of the Republic of Serbia through the Serbian European Integration Office (hereinafter SEIO) and MFA have expressed
their commitment to continued cooperation,
(c) the Government of the Republic of Serbia and MFA signed the Agreement concerning the bilateral Programme (hereinafter Agreement)
on November 18, 2013,
The Government of the Republic of Serbia, represented by SEIO, and MFA (hereinafter the Parties) agreed on the following:
Article 1
In accordance with Article 1, Paragraph 5 of the Agreem
 ent, this Addendum defines the first project within the list of projects to be financed
within the bilateral Programme for 2015.
Article 2
List of projects to be financed within the bilateral Programme for 2015
Project
number

POV-01-2015

*

Beneficiary

Project title

Budget for the 1st
year of project
implementation
– MFA financial
support*

Budget for the 2nd
year of project
implementation
– MFA financial
support*

Budget for the 3rd
year of project
implementation
– MFA financial
support*

National cofi
National cofi
nancing amount nancing amount
st
for the 2nd year
for the 1 year
of project imple of project imple
mentation*
mentation*

Commissioner for Infor
mation of Public Impor
tance and Personal Data
Protection

Capacity building of the
Commissioner for Informa
tion of Public Importance and
Personal Data Protection to
effectively and adequately
1.278.184,43 NOK
1.744.051,46 NOK
296.482,15 NOK
163.691,44 NOK
perform its legal duties and
(17.764.334,94 RSD) (24.239.001,60 RSD) (4.120.538.46 RSD) (2.275.000 RSD)
ensure the exercise of the
right of access to informa
tion and the right to data
protection in accordance with
European standards

337.276,32 NOK
(4.687.500 RSD)

TOTAL:

1.278.184,43 NOK
1.744.051,46 NOK
296.482,15 NOK
163.691,44 NOK
(17.764.334,94 RSD) (24.239.001,60 RSD) (4.120.538.46 RSD) (2.275.000 RSD)

337.276,32 NOK
(4.687.500 RSD)

exchange rate used – the middle exchange rate of the National Bank of Serbia on 02. April 2015 (1 NOK = 13,8981 RSD)

Article 3
1. The Addendum shall enter into force on the date of its signature, and shall remain in force until the Parties have fulfilled all obligations ari
sing from it. Whether the obligations have been fulfilled shall be determined in consultations between the Parties.
2. Upon entry into force, this Addendum shall become an integral part of the Agreement.
3. The Addendum is signed in four copies in Belgrade, 3. august 2015, two in Serbian and two in English language. In the event of inconsi
stencies between the Serbian and the English language version, the English language version will prevail.
On behalf of the Government
of the Republic of Serbia
Jadranka Joksimović,
Minister without portfolio responsible
for European integration

On behalf of the Norwegian Ministry
of Foreign Affairs
Håkon Blankenborg,
Director
Section for South East Europe
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
ПРИЛОГ БР. 2
Споразума између
Владе Републике Србије
и
Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
који се односи на
Билатерални програм

Имајући у виду:
(а) Да Министарство спољних послова Краљевине Норвешке (у даљем тексту: МСП) подржава програме у Републици Србији од
потписивања Заједничке изјаве о развојној сарадњи у октобру 2000. године,
(б) Да су Влада Републике Србије, кроз Канцеларију за европске интеграције Републике Србије (у даљем тексту: КЕИ) и МСП изра
зили своју посвећеност континуираној сарадњи,
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(в) Да је 18. новембра 2013. године закључен Споразум између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљеви
не Норвешке који се односи на Билатерални програм (у даљем тексту: Споразум),
Влада Републике Србије коју представља КЕИ и МСП (у даљем тексту: Уговорне стране) су договориле следеће:
Члан 1.
У складу са чланом 1. став 5. Споразума, овим прилогом се дефинише први пројекат из листе пројеката који ће бити финансирани у
оквиру Билатералног програма за 2015. годину.
Члан 2.
Листа пројеката који ће бити финансирани у оквиру Билатералног програма за 2015. годину
Буџет за 1. годину
Буџет за 2. годину
спровођења пројек спровођења пројек
та – финансирање
та – финансирање
од стране МСП*
од стране МСП*

Буџет за 3. годину
спровођења про
јекта – финанси
рање од стране
МСП*

Износ нацио
Износ национал
налног суфи
ног суфинанси
нансирања за 1. рања за 2. годину
годину спрово
спровођења
ђења пројекта*
пројекта*

1.278.184,43 НОК
(17.764.334,94 РСД)

1.744.051,46 НОК
(24.239.001,60 РСД)

296.482,15 НОК
(4.120.538.46 РСД)

163.691,44 НОК
(2.275.000 РСД)

337.276,32 НОК
(4.687.500 РСД)

1.278.184,43 НОК
1.744.051,46 НОК
(17.764.334,94 РСД) (24.239.001,60 РСД)
за обрачун је коришћен средњи курс Народне банке Србије на дан 2. априла 2015. (1 НОК = 13,8981 РСД)

296.482,15 НОК
(4.120.538.46 РСД)

163.691,44 НОК
(2.275.000 РСД)

337.276,32 НОК
(4.687.500 РСД)

Ознака про
јекта

ПОВ-01-2015

Корисник про
јекта

Назив пројекта

Повереник за
информације од
јавног значаја и
заштиту података
о личности

Изградња капацитета По
вереника за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности за
ефективно и адекватно извр
шавање његових законских
овлашћења и обезбеђивање
остваривања права на слобо
дан приступ информацијама
и права на заштиту података
у складу са европским стан
дардима

Укупно:

*

Члан 3.
4. Овај прилог ступа на снагу даном потписивања и примењује се до испуњења свих обавеза Уговорних страна које из њега происти
чу. Испуњење уговорних обавеза сагласно потврђују Уговорне стране.
5. Ступањем на снагу, овај прилог постаје саставни део Споразума.
6. Прилог је потписан у четири оригинална примерка у Београду, 3. августа 2015. године, два на српском и два на енглеском језику.
У случају неслагања српске и енглеске верзије, меродаван је текст на енглеском језику.
У име Владе Републике Србије

У име Министарства спољних
послова Краљевине Норвешке
Хакон Бланкенборг, с.р.
Директор
Одељење за Југоисточну Европу
Министарство спољних послова Норвешке

Јадранка Јоксимовић, с.р.
Министар без портфеља
задужен за европске интеграције

104

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гра
нични прелаз Прешево–Табановце, сачињен 16. фебруара 2015. године у Скопљу, ступио на снагу 11. септембра 2015. године.
У Београду, 15. септембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Споразум између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихо
вих снага, Додатни протокол Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за
мир о статусу њихових снага, сачињени 19. јуна 1995. године у Бриселу и Наредни додатни протокол Споразума између држава чланица
Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага, објављени у „Службеном гласнику
Републике Србије – Међународни уговори”, број 14 од 8. јула 2015. године, ступити на снагу за Републику Србију 3. октобра 2015. године.
У Београду, 24. септембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

