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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Европ ске оквир не 
кон вен ци је о пре ко гра нич ној са рад њи из ме ђу  

те ри то ри јал них за јед ни ца или вла сти 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Европ ске оквир не кон
вен ци је о пре ко гра нич ној са рад њи из ме ђу те ри то ри јал них за јед
ни ца или вла сти, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на седници Другог ванредног заседања у 2016. години, 4. 
фебруара 2016. године.

ПР број 7
У Бе о гра ду, 8. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Европ ске оквир не кон вен ци је  
о пре ко гра нич ној са рад њи из ме ђу те ри то ри јал них  

за јед ни ца или вла сти 

Члан 1.
По твр ђу је се Европ ска оквир на кон вен ци ја о пре ко гра нич ној 

са рад њи из ме ђу те ри то ри јал них за јед ни ца или вла сти, са чи ње на у 
Ма дри ду 21. ма ја 1980. го ди не, у ори ги на лу на ен гле ском и фран
цу ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Европ ске оквир не кон вен ци је у ори ги на лу на ен гле

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

EURO PEAN OUTLI NE CON VEN TION ON TRAN SFRON TI ER 
CO‑OPE RA TION BET WE EN TER RI TO RIAL COM MU NI TI ES 

OR AUT HO RI TI ES

Pre am ble

The mem ber Sta tes of the Co un cil of Euro pe, sig na to ri es to this 
Con ven tion,

Con si de ring that the aim of the Co un cil of Euro pe is to ac hi e ve a 
gre a ter unity bet we en its mem bers and to pro mo te coope ra tion bet we
en them;

Con si de ring that, as de fi ned in Ar tic le 1 of the Co un cil of Euro pe 
Sta tu te, this aim will be pur sued in par ti cu lar by agre e ments in the ad
mi ni stra ti ve fi eld;

Con si de ring that the Co un cil of Euro pe shall en su re the par ti ci pa
tion of the ter ri to rial com mu ni ti es or aut ho ri ti es of Euro pe in the ac hi
e ve ment of its aim;

Con si de ring the po ten tial im por tan ce, for the pur su it of this ob
jec ti ve, of coope ra tion bet we en ter ri to rial com mu ni ti es or aut ho ri ti es 
at fron ti ers in such fi elds as re gi o nal, ur ban and ru ral de ve lop ment, en
vi ron men tal pro tec tion, the im pro ve ment of pu blic fa ci li ti es and ser vi
ces and mu tual as si stan ce in emer gen ci es;

Ha ving re gard to past ex pe ri en ce which shows that coope ra tion 
bet we en lo cal and re gi o nal aut ho ri ti es in Euro pe ma kes it easi er for 
them to ca rry out the ir tasks ef fec ti vely and con tri bu tes in par ti cu lar to 
the im pro ve ment and de ve lop ment of fron ti er re gi ons;

Be ing re sol ved to pro mo te such coope ra tion as far as pos si ble 
and to con tri bu te in this way to the eco no mic and so cial pro gress of 
fron ti er re gi ons and to the spi rit of fel low ship which uni tes the pe o ples 
of Euro pe;

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le 1 

Each Con trac ting Party un der ta kes to fa ci li ta te and fo ster tran
sfron ti er coope ra tion bet we en ter ri to rial com mu ni ti es or aut ho ri ti es 
wit hin its ju ris dic tion and ter ri to rial com mu ni ti es or aut ho ri ti es wit
hin the ju ris dic tion of ot her Con trac ting Par ti es. It shall en de a vo ur to 
pro mo te the con clu sion of any agre e ments and ar ran ge ments that may 
pro ve ne ces sary for this pur po se with due re gard to the dif fe rent con sti
tu ti o nal pro vi si ons of each Party.

Ar tic le 2

1 For the pur po se of this Con ven tion, tran sfron ti er coope ra tion 
shall mean any con cer ted ac tion de sig ned to re in for ce and fo ster ne ig
hbo urly re la ti ons bet we en ter ri to rial com mu ni ti es or aut ho ri ti es wit hin 
the ju ris dic tion of two or mo re Con trac ting Par ti es and the con clu sion of 
any agre e ment and ar ran ge ment ne ces sary for this pur po se. Tran sfron ti
er coope ra tion shall ta ke pla ce in the fra me work of ter ri to rial com mu
ni ti es’ or aut ho ri ti es’ po wers as de fi ned in do me stic law. The sco pe and 
na tu re of such po wers shall not be al te red by this Con ven tion. 

2 For the pur po se of this Con ven tion, the ex pres si on “ter ri to rial 
com mu ni ti es or aut ho ri ti es” shall mean com mu ni ti es, aut ho ri ti es or bo
di es exer ci sing lo cal and re gi o nal fun cti ons and re gar ded as such un der 
the do me stic law of each Sta te. Ho we ver, each Con trac ting Party may, at 
the ti me of sig ning this Con ven tion or by sub se qu ent no ti fi ca tion to the 
Sec re tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe, na me the com mu ni ti es, aut
ho ri ti es or bo di es, su bjects and forms to which it in tends to con fi ne the 
sco pe of the Con ven tion or which it in tends to ex clu de from its sco pe.

Ar tic le 3 

1 For the pur po se of this Con ven tion the Con trac ting Par ti es 
shall, su bject to the pro vi si ons of Ar tic le 2, pa ra graph 2, en co u ra ge 
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any ini ti a ti ve by ter ri to rial com mu ni ti es and aut ho ri ti es in spi red by the 
outli ne ar ran ge ments bet we en ter ri to rial com mu ni ti es and aut ho ri ti es 
drawn up in the Co un cil of Euro pe. If they jud ge ne ces sary they may 
ta ke in to con si de ra tion the bi la te ral or mul ti la te ral in tersta te mo del 
agre e ments drawn up in the Co un cil of Euro pe and de sig ned to fa ci li ta
te coope ra tion bet we en ter ri to rial com mu ni ti es and aut ho ri ti es. 

The ar ran ge ments and agre e ments con clu ded may be ba sed on the 
mo del and outli ne agre e ments, sta tu tes and con tracts ap pen ded to this 
Con ven tion, num be red 1.1 to 1.5 and 2.1 to 2.61 with wha te ver chan ges 
are re qu i red by the par ti cu lar si tu a tion of each Con trac ting Party. The se 
mo del and outli ne agre e ments, sta tu tes and con tracts are in ten ded for 
gu i dan ce only and ha ve no tre aty va lue. 

2 If the Con trac ting Par ti es de em it ne ces sary to con clu de in
tersta te agre e ments, the se may interalia esta blish the con text, forms 
and li mits wit hin which ter ri to rial com mu ni ti es and aut ho ri ti es con cer
ned with tran sfron ti er coope ra tion may act. Each agre e ment may al so 
sti pu la te the aut ho ri ti es or bo di es to which it ap pli es.

3 The abo ve pro vi si ons shall not pre vent the Con trac ting Par ti es 
from ha ving re co ur se, by com mon con sent, to ot her forms of tran sfron
ti er coope ra tion. Si mi larly, the pro vi si ons of this Con ven tion sho uld 
not be in ter pre ted as in va li da ting exi sting agre e ments on coope ra tion.

4 Agre e ments and ar ran ge ments shall be con clu ded with due re
gard to the ju ris dic tion pro vi ded for by the in ter nal law of each Con
trac ting Party in re spect of in ter na ti o nal re la ti ons and ge ne ral po licy 
and to any ru les of con trol or su per vi sion to which ter ri to rial com mu ni
ti es or aut ho ri ti es may be su bject.

5 To that end, any Con trac ting Party may, when sig ning the pre
sent Con ven tion or in a la ter com mu ni ca tion to the Sec re tary Ge ne ral 
of the Co un cil of Euro pe, spe cify the aut ho ri ti es com pe tent un der its 
do me stic law to exer ci se con trol or su per vi sion with re gard to the ter ri
to rial com mu ni ti es and aut ho ri ti es con cer ned.

Ar tic le 4 

Each Con trac ting Party shall en de a vo ur to re sol ve any le gal, ad
mi ni stra ti ve or tec hni cal dif fi cul ti es li a ble to ham per the de ve lop ment 
and smo oth run ning of tran sfron ti er coope ra tion and shall con sult with 
the ot her Con trac ting Party or Par ti es con cer ned to the ex tent re qu i red.

Ar tic le 5 

The Con trac ting Par ti es shall con si der the advi sa bi lity of gran
ting to ter ri to rial com mu ni ti es or aut ho ri ti es en ga ging in tran sfron ti er 
coope ra tion in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this Con ven tion the 
sa me fa ci li ti es as if they we re coope ra ting at na ti o nal le vel.

Ar tic le 6 

Each Con trac ting Party shall supply to the ful lest pos si ble ex tent 
any in for ma tion re qu e sted by anot her Con trac ting Party in or der to fa
ci li ta te the per for man ce by the lat ter of its obli ga ti ons un der this Con
ven tion.

Ar tic le 7

Each Con trac ting Party shall see to it that the ter ri to rial com mu ni
ti es or aut ho ri ti es con cer ned are in for med of the me ans of ac tion open 
to them un der this Con ven tion.

Ar tic le 8

1 The Con trac ting Par ti es shall for ward to the Sec re tary Ge ne ral 
of the Co un cil of Euro pe all re le vant in for ma tion con cer ning the agre e
ments and ar ran ge ments pro vi ded for in Ar tic le 3. 

2 Any pro po sal ma de by one or mo re Con trac ting Par ti es with a 
vi ew to ad ding to or ex ten ding this Con ven tion or the mo del agre e
ments and ar ran ge ments shall be com mu ni ca ted to the Sec re tary Ge ne
ral of the Co un cil of Euro pe. The Sec re tary Ge ne ral shall then sub mit 
it to the Com mit tee of Mi ni sters of the Co un cil of Euro pe which shall 
de ci de on the ac tion to be ta ken.
–––––––––––
1 Ad di ti o nal mo del and outli ne agre e ments ha ve been aut ho ri sed for pu bli ca tion; they 

are ap pen ded to this Con ven tion and num be red 1.6 to 1.14 and 2.7 to 2.16.

Ar tic le 9

1 This Con ven tion shall be open to sig na tu re by the mem ber Sta
tes of the Co un cil of Euro pe. It shall be su bject to ra ti fi ca tion, ac cep
tan ce or ap pro val. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val 
shall be de po si ted with the Sec re tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe. 

2 The Con ven tion shall en ter in to for ce three months af ter the da
te of the de po sit of the fo urth in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or 
ap pro val, pro vi ded that at le ast two of the Sta tes ha ving car ried out this 
for ma lity pos sess a com mon fron ti er.

3 In re spect of a sig na tory Sta te ra tifying, ac cep ting or ap pro ving 
sub se qu ently, the Con ven tion shall co me in to for ce three months af ter the 
da te of the de po sit of its in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val.

Ar tic le 10

1 Af ter the en try in to for ce of this Con ven tion, the Com mit tee of 
Mi ni sters of the Co un cil of Euro pe may de ci de una ni mo usly to in vi te 
any Euro pean nonmem ber Sta te to ac ce de the re to. This in vi ta tion must 
re ce i ve the ex press agre e ment of each of the Sta tes which ha ve ra ti fied 
the Con ven tion. 

2 Such ac ces sion shall be ef fec ted by de po si ting with the Sec re
tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe an in stru ment of ac ces sion which 
shall ta ke ef fect three months af ter the da te of its de po sit.

Ar tic le 11

1 Any Con trac ting Party may, in so far as it is con cer ned, de no un
ce this Con ven tion by me ans of no ti fi ca tion ad dres sed to the Sec re tary 
Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe. 

2 Such de nun ci a tion shall ta ke ef fect six months af ter the da te of 
re ce ipt by the Sec re tary Ge ne ral of such no ti fi ca tion.

Ar tic le 12

The Sec re tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe shall no tify the 
mem ber Sta tes of the Co un cil of Euro pe, and any Sta te that has ac ce ded 
to this Con ven tion of:

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

val or ac ces sion;
c any da te of en try in to for ce of this Con ven tion in ac cor dan ce 

with Ar tic le 9 the re of;
d any dec la ra tion re ce i ved in pur su an ce of the pro vi si ons of pa ra

graph 2 of Ar tic le 2 or of pa ra graph 5 of Ar tic le 3;
e any no ti fi ca tion re ce i ved in pur su an ce of the pro vi si ons of Ar

tic le 11 and the da te on which de nun ci a tion ta kes ef fect.
In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed the re

to, ha ve sig ned this Con ven tion.
Do ne at Ma drid, the 21st day of May 1980 in En glish and in 

French, both texts be ing equ ally aut hen tic, in a sin gle copy which shall 
be de po si ted in the ar chi ves of the Co un cil of Euro pe. 

The Sec re tary Ge ne ral of the Co un cil of Euro pe shall tran smit 
cer ti fied co pi es to each mem ber Sta te of the Co un cil of Euro pe and to 
any Sta te in vi ted to ac ce de to this Con ven tion.

Европ ска оквир на кон вен ци ја о пре ко гра нич ној са рад њи  
из ме ђу те ри то ри јал них за јед ни ца или вла сти

Пре ам бу ла

Др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе, пот пи сни це ове кон вен ци је,
Сма тра ју ћи да је циљ Са ве та Евро пе по сти за ње ве ћег је дин

ства ме ђу сво јим чла ни ца ма и уна пре ђе ње са рад ње из ме ђу њих;
С об зи ром да, ка ко је де фи ни са но у чла ну 1. Ста ту та Са ве та 

Евро пе, овај циљ ће се сле ди ти по себ но пу тем спо ра зу ма у управ
ној обла сти;

С об зи ром да ће Са вет Евро пе обез бе ди ти уче шће те ри то ри
јал них за јед ни ца или вла сти Евро пе у по сти за њу свог ци ља;

С об зи ром на по тен ци јал ни зна чај, за по сти за ње овог ци ља, 
са рад ње из ме ђу по гра нич них те ри то ри јал них за јед ни ца или вла
сти у обла сти ма као што су ре ги о нал ни, ур ба ни и ру рал ни раз вој, 



8. фебруар 2016. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 2 – Страна 3 

за шти те жи вот не сре ди не, по бољ ша ње јав них олак ши ца и услу га и 
уза јам на по моћ у ван ред ним си ту а ци ја ма;

Има ју ћи у ви ду ис ку ство из про шло сти ко је по ка зу је да са
рад ња из ме ђу ло кал них и ре ги о нал них вла сти у Евро пи олак ша ва 
за њих да из вр ша ва ју сво је за дат ке ефи ка сно и по себ но до при но си 
уна пре ђе њу и раз во ју по гра нич них ре ги о на;

Ре ше не да уна пре де та кву са рад њу ко ли ко је то мо гу ће и да до
при не су на тај на чин еко ном ском и дру штве ном на прет ку по гра нич
них ре ги о на, као и ду ху за јед ни штва ко ји ује ди њу је на ро де Евро пе,

До го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Сва ка уго вор на стра на се оба ве зу је да олак ша и под сти че 
пре ко гра нич ну са рад њу из ме ђу те ри то ри јал них за јед ни ца или вла
сти у окви ру сво је над ле жно сти и те ри то ри јал них за јед ни ца или 
вла сти у над ле жно сти дру гих зе ма ља пот пи сни ца. Оне ће на сто
ја ти да под сти чу за кљу чи ва ње свих спо ра зу ма и аран жма на ко ји 
мо гу би ти нео п ход ни за ову свр ху уз по што ва ње раз ли чи тих устав
них од ред би сва ке стра не.

Члан 2.

1. За по тре бе ове кон вен ци је, пре ко гра нич на са рад ња ће под
ра зу ме ва ти сва ку за јед нич ку ак ци ју по кре ну ту са ци љем да оја ча 
и одр жа ва до бро су сед ске од но се из ме ђу те ри то ри јал них за јед ни
ца или вла сти у над ле жно сти две или ви ше зе ма ља пот пи сни ца и 
за кљу чи ва ње би ло ко јих спо ра зу ма и аран жма на нео п ход них за 
ову свр ху. Пре ко гра нич на са рад ња ће се од ви ја ти у окви ри ма над
ле жно сти те ри то ри јал них за јед ни ца или вла сти ка ко је од ре ђе но 
на ци о нал ним пра вом. Обим и при ро да тих овла шће ња не мо же се 
ме ња ти овом кон вен ци јом.

2. За по тре бе ове кон вен ци је, из раз „те ри то ри јал не за јед ни це 
или вла сти” ће озна ча ва ти за јед ни це, вла сти или те ла ко ја вр ше ло
кал не и ре ги о нал не функ ци је и пред ви ђе не на ци о нал ним пра вом 
сва ке др жа ве. Ме ђу тим, сва ка уго вор на стра на мо же, у вре ме пот
пи си ва ња ове Кон вен ци је или на кон оба ве шта ва ња Ге не рал ног се
кре та ра Са ве та Евро пе, име но ва ти за јед ни це, вла сти или те ла, на 
ко је на ме ра ва да огра ни чи при ме ну Кон вен ци је или ко је на ме ра ва 
да ис кљу чи из ње ног де ло кру га.

Члан 3.

1. За по тре бе ове кон вен ци је, уго вор не стра не ће, у скла ду са 
од ред ба ма чла на 2. став 2, охра бри ти сва ку ини ци ја ти ву те ри то
ри јал них за јед ни ца и вла сти ин спи ри са них оквир ним аран жма ни
ма из ме ђу те ри то ри јал них за јед ни ца и вла сти са чи ње них у Са ве ту 
Евро пе. Ако про це не нео п ход ним, мо гу узе ти у об зир би ла те рал не 
или мул ти ла те рал не мо де ле ме ђу др жав них спо ра зу ма са чи ње них у 
Са ве ту Евро пе и ство ре не са ци љем да олак ша ју са рад њу из ме ђу 
те ри то ри јал них за јед ни ца и вла сти. За кљу че ни аран жма ни и спо
ра зу ми мо гу би ти за сно ва ни на мо де ли ма и оквир ним спо ра зу ми
ма, ста ту ти ма и уго во ри ма ко ји су при ло же ни уз ову кон вен ци ју, 
под бро је ви ма 1.1 до 1.5 и 2.1 до 2.6 са би ло ко јим из ме на ма ко је 
зах те ва ју по себ не окол но сти сва ке зе мље пот пи сни це. Ови мо де
ли и оквир ни спо ра зу ми, ста ту ти и уго во ри су на ме ње ни са мо као 
смер ни це и не ма ју ка рак тер спо ра зу ма.

2. Ако уго вор не стра не сма тра ју да је нео п ход но да за кљу
че ме ђу др жав не спо ра зу ме, оне мо гу, из ме ђу оста лог ус по ста ви ти 
кон текст, об ли ке и гра ни це у окви ру ко јих те ри то ри јал не за јед ни це 
и вла сти оства ру ју пре ко гра нич ну са рад њу. Сва ки спо ра зум мо же 
та ко ђе од ре ди ти вла сти или те ла на ко је се од но си.

3. На ве де не од ред бе не ће спре чи ти уго вор не стра не да при
бег ну, спо ра зум но, на дру ге об ли ке пре ко гра нич не са рад ње. Исто
вре ме но, од ред бе ове кон вен ци је не тре ба ту ма чи ти на на чин ко јим 
би се по ни шти ли већ по сто је ћи спо ра зу ми о са рад њи.

4. Спо ра зу ми и аран жма ни ће би ти за кљу че ни уз ду жно по
што ва ње ју рис дик ци је пред ви ђе не уну тра шњим пра вом сва ке 
зе мље пот пи сни це у по гле ду ме ђу на род них од но са и оп ште по
ли ти ке и би ло ко јим пра ви ли ма кон тро ле или над зо ра у ко ји ма те
ри то ри јал не за јед ни це или вла сти мо гу би ти пред мет.

5. У том сми слу, сва ка уго вор на стра на мо же, при ли ком пот
пи си ва ња ове кон вен ци је или у ка сни јој ко му ни ка ци ји са Ге не рал
ним се кре та ром Са ве та Евро пе, на ве сти над ле жне ор га не, на осно
ву свог на ци о нал ног пра ва, да вр ши кон тро лу или над зор у ве зи са 
пред мет ним те ри то ри јал ним за јед ни ца ма и вла сти ма.

Члан 4.

Сва ка уго вор на стра на ће на сто ја ти да ре ши све прав не, ад
ми ни стра тив не или тех нич ке по те шко ће ко је би мо гле да оме та ју 
раз вој и не сме тан рад пре ко гра нич не са рад ње и кон сул то ва ће, у 
ме ри у ко јој је то нео п ход но, и дру ге уго вор не стра не.

Члан 5.

Уго вор не стра не раз мо три ће оправ да ност да ва ња те ри то ри
јал ним за јед ни ца ма или вла сти ма ко је се ан га жу ју у пре ко гра нич
ној са рад њи у скла ду са од ред ба ма ове кон вен ци је исте олак ши це 
као ка да би са ра ђи ва ле на на ци о нал ном ни воу.

Члан 6.

Сва ка уго вор на стра на до ста ви ће, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, 
би ло ко је ин фор ма ци је ко је тра же дру ге др жа ве пот пи сни це да би 
се олак ша ло њи хо во ис пу ња ва ње оба ве за по овој кон вен ци ји.

Члан 7.

Сва ка уго вор на стра на по ста ра ће се да те ри то ри јал не за јед
ни це или вла сти бу ду ин фор ми са не о на чи ни ма де ло ва ња ко ји су 
им омо гу ће ни по овој кон вен ци ји.

Члан 8.

1. Уго вор не стра не про сле ди ће Ге не рал ном се кре та ру Са ве та 
Евро пе све ре ле вант не ин фор ма ци је у ве зи са спо ра зу ми ма и аран
жма ни ма пред ви ђе не у чла ну 3.

2. Сва ки пред лог од стра не јед не или ви ше зе ма ља пот пи сни ца 
у ци љу до да ва ња или про ши ре ња ове кон вен ци је или мо де ла спо ра
зу ма и до го во ра са оп шта ва ју се Ге не рал ном се кре та ру Са ве та Евро
пе. Ге не рал ни се кре тар по том пред ло ге под но си Ко ми те ту ми ни ста
ра Са ве та Евро пе ко ји ће од лу чи ти о рад ња ма ко је тре ба пред у зе ти.

Члан 9.

1. Ова кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње др жа ва ма чла
ни ца ма Са ве та Евро пе. Она је пред мет по твр ђи ва ња, при хва та ња 
или одо бра ва ња. Ин стру мен ти по твр ђи ва ња, при хва та ња или одо
бра ва ња де по ну ју се код Ге не рал ног се кре та ра Са ве та Евро пе.

2. Кон вен ци ја сту па на сна гу три ме се ца од да ту ма де по но
ва ња че твр тог ин стру мен та по твр ђи ва ња, при хва та ња или одо бра
ва ња, под усло вом да нај ма ње две од др жа ва ко је су спро ве ле ову 
про це ду ру има ју за јед нич ку гра ни цу.

3. У од но су на др жа ву ко ја пот пи ше, по твр ди, при хва ти или 
одо бра ва на кнад но, Кон вен ци ја сту па на сна гу три ме се ца на кон 
да ту ма де по но ва ња ње ног ин стру мен та по твр ђи ва ња, при хва та ња 
или одо бра ва ња.

Члан 10.

1. На кон сту па ња на сна гу ове кон вен ци је, Ко ми тет ми ни ста
ра Са ве та Евро пе мо же јед но гла сно од лу чи ти да по зо ве би ло ко ју 
европ ску др жа ву ко ја ни је чла ни ца да при сту пи. Овај по зив мо ра 
да до би је из ри чи ту са гла сност сва ке од др жа ва ко ја је по твр ди ла 
Кон вен ци ју.

2. Та кво при сту па ње се вр ши де по но ва њем код Ге не рал ног 
се кре та ра Са ве та Евро пе ин стру ме на та о при сту па њу, ко ји сту па 
на сна гу три ме се ца на кон да ту ма де по но ва ња.

Члан 11.

1. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, у ме ри у ко јој је то у ње ном 
ин те ре су, от ка за ти ову кон вен ци ју пу тем оба ве ште ња упу ће ног Ге
не рал ном се кре та ру Са ве та Евро пе.
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2. От каз сту па на сна гу шест ме се ци на кон да ту ма при је ма та
квог оба ве ште ња од стра не Ге не рал ног се кре та ра.

Члан 12.

Ге не рал ни се кре тар Са ве та Евро пе оба ве шта ва др жа ве чла
ни це Са ве та Евро пе, и сва ку др жа ву ко ја је при сту пи ла овој кон
вен ци ји о:

а) сва ком пот пи си ва њу; 
б) сва ком де по но ва њу ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји, при хва

та њу, одо бра ва њу или при сту па њу;
ц) сва ком да ту му сту па ња на сна гу ове кон вен ци је у скла ду са 

чла ном 9. Кон вен ци је;
в) сва кој из ја ви при мље ној у скла ду са од ред ба ма ста ва 2. 

чла на 2. или ста ва 5. чла на 3. Кон вен ци је; 
е) сва ком оба ве ште њу при мље ном у скла ду са од ред ба ма чла

на 11. Кон вен ци је и да ту му ка да от ка зи ва ње сту па на сна гу.
Kao по твр ду то га до ле пот пи са ни, овла шће ни за пот пис, пот

пи са ли су ову кон вен ци ју.
Са чи ње но у Ма дри ду, 21. ма ја 1980. на ен гле ском и фран цу

ском је зи ку, оба тек ста јед на ке ва жно сти, у јед ном при мер ку ко ји се 
де по ну је у ар хи ви Са ве та Евро пе. Ге не рал ни се кре тар Са ве та Евро
пе ће до ста ви ти ове ре не ко пи је сва кој др жа ви чла ни ци Са ве та Евро
пе и сва кој др жа ви ко ја је по зва на да при сту пи овој кон вен ци ји.

Члан 3.
Ре пу бли ка Ср би ја је под не ла Из ја ву сле де ће са др жи не:
„Ре пу бли ка Ср би ја, у скла ду са чла ном 3. став 2. Кон вен ци је 

из ја вљу је да ће ње го ва при ме на би ти пред мет прет ход ног за кљу
чи ва ња спо ра зу ма са дру гим чла ни ца ма.

У су прот ном, при ме на спо ра зу ма пре ко гра нич них са рад њи 
пот пи са них од стра не те ри то ри јал них вла сти ће зах те ва ти из ри чи
ту са гла сност вла да зе ма ља пот пи сни ца”.

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

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

6
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ
о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  

Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ли бан о уки да њу ви за  
за но си о це ди пло мат ских, спе ци јал них и слу жбе них  

па со ша

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ли бан о уки да њу ви за за 
но си о це ди пло мат ских, спе ци јал них и слу жбе них па со ша, ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Другог 
ванредног заседања у 2016. години, 4. фебруара 2016. године.

ПР број 8
У Бе о гра ду, 8. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н
о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  

Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ли бан о уки да њу ви за  
за но си о це ди пло мат ских, спе ци јал них и слу жбе них  

па со ша

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

Вла де Ре пу бли ке Ли бан о уки да њу ви за за но си о це ди пло мат ских, 

спе ци јал них и слу жбе них па со ша, ко ји је пот пи сан у Беј ру ту, 22. 
ју ла 2015. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, арап ском и ен гле ском 
је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 

ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ ЛИ БАН

О УКИ ДА ЊУ ВИ ЗА ЗА НО СИ О ЦЕ 

ДИ ПЛО МАТ СКИХ, СПЕ ЦИ ЈАЛ НИХ И СЛУ ЖБЕ НИХ 
ПА СО ША

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и 
Вла да Ре пу бли ке Ли бан, 
у да љем тек сту: „Стра не”,
у же љи да да ље уна пре ђу ју раз вој би ла те рал них од но са и са

рад ње из ме ђу две др жа ве, 
из ра жа ва ју ћи спрем ност да др жа вља не др жа ва обе стра не 

ко ји су но си о ци ди пло мат ских, спе ци јал них и слу жбе них па со ша 
осло бо де оба ве зе при ба вља ња ула зне ви зе за ула зак на те ри то ри ју 
обе др жа ве,

по ла зе ћи од Беч ке кон вен ци је о ди пло мат ским од но си ма из 
1961. го ди не и Беч ке кон вен ци је о кон зу лар ним од но си ма из 1963. 
го ди не,

по сти гле су сле де ћи спо ра зум:

Члан 1.
1. Па со ши Ре пу бли ке Ср би је на ко је се при ме њу је Спо ра зум 

су: ди пло мат ски и слу жбе ни.
2. Па со ши Ре пу бли ке Ли бан на ко је се при ме њу је Спо ра зум 

су: ди пло мат ски, спе ци јал ни и слу жбе ни.

Члан 2.
1. Две Стра не ће омо гу ћи ти др жа вља ни ма сво јих др жа ва, но

си о ци ма па со ша из чла на 1. овог спо ра зу ма, да уђу, да иза ђу и пре
ла зе пре ко те ри то ри је њи хо ве др жа ве без ула зне ви зе и пла ћа ња 
би ло ка кве так се.

2. Ре пу бли ка Ср би ја омо гу ћи ће др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ли
бан но си о ци ма ди пло мат ских, спе ци јал них и слу жбе них па со ша 
да бо ра ве на ње ној те ри то ри ји у тра ја њу нај ви ше до 90 да на.

3. Ре пу бли ка Ли бан омо гу ћи ће др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср
би је, но си о ци ма ди пло мат ских и слу жбе них па со ша да бо ра ве на 
ње ној те ри то ри ји у тра ја њу нај ви ше до 90 да на.

Члан 3.
Ка да јед на од две Стра не име ну је свог др жа вља ни на у сво

је ди пло мат ско кон зу лар но пред став ни штво на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге Стра не, оба ве сти ће о име но ва њу дру гу Стра ну пре до ла ска 
име но ва ног ли ца на те ри то ри ју ње не др жа ве. 

Члан 4.
1. Две Стра не су са гла сне да раз ме не узор ке сво јих па со ша 

из чла на 1. овог спо ра зу ма, ди пло мат ским пу тем, пре пот пи си ва ња 
Спо ра зу ма.

2. У слу ча ју да јед на од Стра на ме ња па со ше ко је из да је, до
ста ви ће дру гој Стра ни узо рак свог но вог па со ша пре да ту ма ње го
вог уво ђе ња.
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3. Ако обе Стра не ме ња ју до ма ће про пи се ко ји се од но се на 
ди пло мат ске, спе ци јал не и слу жбе не па со ше, оба ве сти ће о то ме 
дру гу Стра ну. 

Члан 5.
Др жа вља ни би ло ко је Стра не, ко ји су но си о ци ди пло мат ског, 

спе ци јал ног и слу жбе ног па со ша, не мо гу да ра де, да се ба ве би ло 
ко јом де лат но шћу ни ти да сту ди ра ју у др жа ви дру ге Стра не ако не 
по шту ју пра ви ла и про пи се ко ји се при ме њу ју у обе др жа ве, а од
но се се на те ак тив но сти.

Члан 6.
1. Др жа вља ни јед не Стра не мо гу ула зи ти на те ри то ри ју др жа

ве дру ге Стра не ис кљу чи во пре ко гра нич них пре ла за пред ви ђе них 
за ме ђу на род ни пут нич ки са о бра ћај.

2. Др жа вља ни јед не Стра не но си о ци па со ша из чла на 1. овог 
спо ра зу ма, ду жни су да по шту ју за ко не и про пи се ко ји су на сна зи 
на те ри то ри ји др жа ве дру ге Стра не за вре ме бо рав ка на тој те ри
то ри ји.

Члан 7.
1. Обе Стра не за др жа ва ју пра во да ус кра те пра во ула ска на 

те ри то ри ју сво је др жа ве, или бо ра вак на тој те ри то ри ји би ло ко јем 
др жа вља ни ну дру ге Стра не ко ји је но си лац ди пло мат ског, спе ци
јал ног или слу жбе ног па со ша, у скла ду са сво јим про пи си ма.

2. Уко ли ко др жа вља нин би ло ко је Стра не из гу би или оште
ти свој па сош, или му па сош бу де оште ћен, на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге Стра не, он/она оба ве сти ће о то ме над ле жне ор га не те Стра не 
ка ко би они по сту пи ли на од го ва ра ју ћи на чин. Над ле жно ди пло
мат скокон зу лар но пред став ни штво из да ће но ви па сош или пут ну 
ис пра ву свом др жа вља ни ну и о то ме оба ве сти ти над ле жне ор га не 
зе мље при је ма.

Члан 8.
Две Стра не из ра жа ва ју спрем ност да га ран ту ју нај ви ши сте

пен без бед но сти па со ша и пут них ис пра ва од фал си фи ко ва ња. Две 
Стра не ће их ускла ди ти са ми ни мал ним стан дар ди ма без бед но сти 
за пут не ис пра ве ко је се ма шин ски очи та ва ју, а ко је је пре по ру чи ла 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ци вил но ва зду хо плов ство (ИЦАО).

Члан 9.
Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе две ју Стра на ко је 

про из и ла зе из ме ђу на род них спо ра зу ма и уго во ра чи је су јед на или 
обе чла ни це.

Члан 10.
Сви спо ро ви ко ји на ста ну из ме ђу две Стра не у ве зи са ту ма

че њем и при ме ном овог спо ра зу ма ре ша ва ће се пу тем кон сул та ци
ја и пре го во ри ма из ме ђу стра на, ди пло мат ским пу тем.

Члан 11.
1. Све из ме не и до пу не овог спо ра зу ма две Стра не ће уза јам

но до го во ри ти и из вр ши ти раз ме ном зва нич них но та, ди пло мат
ским пу тем. Из ме не ће сту пи ти на сна гу на на чин пред ви ђен у чла
ну 12. овог спо ра зу ма.

2. Сва ка од Стра на мо же при вре ме но об у ста ви ти при ме ну 
овог спо ра зу ма у це ли ни или де ли мич но из раз ло га уну тра шње 
без бед но сти, јав ног ре да и здра вља. Оба ве ште ње о та квој об у ста
ви, од но сно на ста вља њу при ме не Спо ра зу ма од мах се до ста вља 
дру гој Стра ни, ди пло мат ским пу тем.

Члан 12.
Овај спо ра зум сту па на сна гу 30 да на од да на при је ма по след

њег оба ве ште ња у ко јем се две Стра не оба ве шта ва ју да је окон ча на 
нео п ход на уну тра шња про це ду ра за ње го во сту па ње на сна гу. Овај 
спо ра зум за кљу чу је се на пе ри од од го ди ну да на и ауто мат ски се 
про ду жа ва на исти пе ри од ва же ња, осим уко ли ко јед на од Стра на 
не оба ве сти дру гу у пи сме ној фор ми, ди пло мат ским пу тем, да на
ме ра ва да от ка же Спо ра зум. От каз сту па на сна гу 30 да на од да на 
зва нич ног оба ве ште ња о от ка зу.

Овај спо ра зум са чи њен је у два ори ги нал на при мер ка, сва ки 
на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи ку, при че му су сви тек сто ви 
јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли чи тог ту ма че ња, ме ро да ван 
је текст на ен гле ском је зи ку.

Са чи ње но у Беј ру ту, 22. ју ла 2015. го ди не 

ЗА ВЛА ДУ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Иви ца Да чић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ
РЕ ПУ БЛИ КЕ ЛИ БАН
Жи бран Бо си ла, с.р.

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

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

М И Н И С ТА Р С Т ВА
7

С П О РАЗУ М

између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајта 
о донацији Државе Кувајт Републици Србији за обнову 

од разарајућих поплава које су погодиле Републику 
Србију маја 2014. године

Број946
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва 

по што ва ње Ам ба са ди Др жа ве Ку вај та у Бе о гра ду и у ве зи са но
том Ам ба са де бр. АМВVNM119 од 5. ју на 2014. го ди не, ко јом 
се оба ве шта ва пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је да је Вла да Др
жа ве Ку вај та од лу чи ла да до ни ра Вла ди Ре пу бли ке Ср би је по моћ 
у вред но сти до ми ли он аме рич ких до ла ра за об но ву од ра зор них 
по пла ва ко је су по го ди ле Ср би ју у ма ју 2014. го ди не, и у ве зи са 
кон сул та ци ја ма одр жа ним из ме ђу пред став ни ка Кан це ла ри је Вла
де Ср би је за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја и Ам ба са де 
Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду, има част да, у име Вла де Ре пу бли ке Ср
би је, пред ло жи сле де ћи спо ра зум:

1. Вла да Др жа ве Ку вајт до ни ра Вла ди Ре пу бли ке Ср би је по
моћ у из но су до јед ног ми ли он аме рич ких до ла ра, што под ра зу ме ва 
и по ве за не тро шко ве и да жби не око рас по де ле по мо ћи од стра не 
пред став ни ка Др жа ве Ку вајт, у ци љу об но ве од по пла ва, на на чин 
за јед нич ки уса гла шен у кон сул та ци ја ма пред став ни ка обе ју стра на.

2. Вла да Ре пу бли ке Ср би је се ста ра да се бес по врат на по моћ 
Вла де Др жа ве Ку вајт ко ри сти аде кват но и ис кљу чи во у ци љу об
но ве под руч ја по го ђе них по пла ва ма и пру жа ња по мо ћи ста нов ни
штву по ме ну тих обла сти.

3. Пред став ни ци Вла де Др жа ве Ку вајт и Вла де Ре пу бли ке Ср
би је за јед нич ки су се са гла си ли да се пр ви део по мо ћи са сто ји од 
до на ци је у ви ду из град ње 25 мон та жних ку ћа у укуп ној вред но сти 
у из но су од EUR 400.000, док ће пред став ни ци Ам ба са де Др жа ве 
Ку вајт и Дру штва цр ве ног по лу ме се ца Ку вај та ди рект но пре го ва
ра ти и из вр ши ти упла ту из во ђа чу гра ђе вин ских ра до ва. 

4. Вла да Др жа ве Ку вајт и Вла да Ре пу бли ке Ср би је за јед нич
ки су се спо ра зу ме ле да се дру ги део по мо ћи у укуп ном из но су од 
EUR 229.000 ис ко ри сти за об но ву два мо ста у Оп шти ни Кру пањ 
(на ре ци Ли ко дри и ре ци Бо го шти ци) и да пред став ни ци Ам ба са
де Др жа ве Ку вајт и Дру штва цр ве ног по лу ме се ца Ку вај та из вр ше 
упла ту до ни ра них сред ста ва за по ме ну те ра до ве пре ко Кан це ла ри
је Вла де Ср би је за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја.

5. Да љи про це ду рал ни де та љи у ве зи са спро во ђе њем овог 
спо ра зу ма би ће до го во ре ни пу тем ди рект них кон сул та ци ја над ле
жних пред став ни ка две ју вла да.

6. Ро ба и услу ге, као и увоз до ба ра ко ји ће се фи нан си ра ти из 
по ме ну те до на ци је, би ће из у зе ти од ПДВа и ца ри на.
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7. Ова но та и од го вор Ам ба са де на но ту сма тра ју се по твр дом 
спо ра зу ма две ју вла да о до на ци ји, ко ји сту па на сна гу да ту мом на
ве де ним на од го во ру Ам ба са де на но ту.

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти 
ову и при ли ку да Ам ба са ди Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду по но ви из
ра зе ду бо ког ува жа ва ња.

У Бе о гра ду, 13. ја ну а ра 2016. го ди не
Ам ба са да Др жа ве Ку вајт

Бе о град

No 946
The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia pre sents 

its com pli ments to the Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra de and, 
with re fe ren ce to the Em bassy’s No te No. AMBVNM119 of 5 Ju ne 
2014, in for ming the Pri me Mi ni ster of the Re pu blic of Ser bia that the 
Go vern ment of the Sta te of Ku wa it has de ci ded to do na te the aid in the 
amo unt of up to one mil lion US dol lars to the Go vern ment of the Re
pu blic of Ser bia for re ha bi li ta tion from the de va sta ting flo ods that af
fec ted the Co un try in May 2014, and with re fe ren ce to the con sul ta ti ons 
held bet we en the re pre sen ta ti ves of the Flood Af fec ted Are as As si stan
ce and Re ha bi li ta tion Of fi ce of the Go vern ment of the Re pu blic of Ser
bia and the Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra de, has the ho no ur 
to pro po se, on be half of the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia, the 
fol lo wing un der stan ding:

1. The Go vern ment of the Sta te of Ku wa it shall do na te to the Go
vern ment of the Re pu blic of Ser bia as si stan ce of up to one mil lion US 
dol lars, in clu si ve of re la ted costs and char ges of ad mi ni ste ring the aid 
by the re pre sen ta ti ves of the Sta te of Ku wa it, for re ha bi li ta tion from 
flo ods, in a man ner jo intly agreed in con sul ta ti ons bet we en the re pre
sen ta ti ves of both si des. 

2. The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall en su re that 
the aid gran ted by the Go vern ment of the Sta te of Ku wa it shall be used 
pro perly and ex clu si vely to re ha bi li ta te the floodaf fec ted are as and to 
as sist the po pu la tion in the said are as.

3. It is jo intly agreed by the re pre sen ta ti ves of the Go vern ment of 
the Sta te of Ku wa it and the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia that 
the first part of the aid shall com pri se a do na tion of 25 pre fa bri ca ted 
ho u ses to be bu ilt in the to tal va lue of EUR 400 000, with the re pre
sen ta ti ves of the Em bassy of the Sta te of Ku wa it and the Ku wa it Red 
Cre scent So ci ety di rectly ne go ti a ting and exe cu ting the payment to the 
bu il ding con trac tor.

4. It is jo intly agreed by the re pre sen ta ti ves of the Go vern ment 
of the Sta te of Ku wa it and the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia 
that the se cond part of the aid in the to tal va lue of EUR 229 000 shall 
be used for re bu il ding of two brid ges in the Mu ni ci pa lity of Kru panj 
(on Ri ver Li ko dra and on Ri ver Bo go sti ca), and that the re pre sen ta ti ves 
of the Em bassy of the Sta te of Ku wa it and the Ku wa it Red Cre scent 
So ci ety will exe cu te the payment of do na tion funds for the said works 
thro ugh the Flood Af fec ted Are as As si stan ce and Re ha bi li ta tion Of fi ce 
of the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia.

5. Furt her pro ce du ral de ta ils re gar ding the im ple men ta tion of the 
pre sent un der stan ding shall be agreed upon in di rect con sul ta ti ons bet
we en the re le vant re pre sen ta ti ves of the two Go vern ments.

6. The go ods and ser vi ces, and the im port of go ods which shall 
be fi nan ced by the afo re said do na tion, shall be exempt from VAT and 
cu stoms duty. 

7. This No te and the No te in reply from the Em bassy of the Sta te 
of Ku wa it in Bel gra de shall con sti tu te an agre e ment on do na tion bet
we en the two Go vern ments, which shall en ter in to for ce on the da te of 
the Em bassy’s No te in reply.

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia ava ils 
it self of this op por tu nity to re new to the Em bassy of the Sta te of Ku wa
it in Bel gra de the as su ran ces of its hig hest con si de ra tion.

Bel gra de, 13. Ja nu ary 2016
EM BASSY OF THE STA TE OF KU WA IT

Bel gra de

Амбасада
ДржавеКувајт
Београд

АМВVNM001/16

Вер бал на но та

Ам ба са да Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду из ра жа ва по што ва ње 
Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и има част да 
по твр ди при јем но те Ми ни стар ства број 946 од 13. ја ну а ра 2016. 
го ди не, ко ја гла си:

„Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва 
по што ва ње Ам ба са ди Др жа ве Ку вај та у Бе о гра ду и у ве зи са но том 
Ам ба са де број АМВVNM119 од 5. ју на 2014. го ди не, ко јом се 
оба ве шта ва пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је да је Вла да Др
жа ве Ку вај та од лу чи ла да до ни ра Вла ди Ре пу бли ке Ср би је по моћ 
у вред но сти до ми ли он аме рич ких до ла ра за об но ву од ра зор них 
по пла ва ко је су по го ди ле Ср би ју у ма ју 2014. го ди не, и у ве зи са 
кон сул та ци ја ма одр жа ним из ме ђу пред став ни ка Кан це ла ри је Вла
де Ср би је за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја и Ам ба са де 
Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду, има част да, у име Вла де Ре пу бли ке Ср
би је, пред ло жи сле де ћи спо ра зум:

1. Вла да Др жа ве Ку вајт до ни ра Вла ди Ре пу бли ке Ср би је по
моћ у из но су до јед ног ми ли он аме рич ких до ла ра, што под ра зу ме ва 
и по ве за не тро шко ве и да жби не око рас по де ле по мо ћи од стра не 
пред став ни ка Др жа ве Ку вајт, у ци љу об но ве од по пла ва, на на чин 
за јед нич ки уса гла шен у кон сул та ци ја ма пред став ни ка обе ју стра на.

2. Вла да Ре пу бли ке Ср би је се ста ра да се бес по врат на по моћ 
Вла де Др жа ве Ку вајт ко ри сти аде кват но и ис кљу чи во у ци љу об
но ве под руч ја по го ђе них по пла ва ма и пру жа ња по мо ћи ста нов ни
штву по ме ну тих обла сти.

3. Пред став ни ци Вла де Др жа ве Ку вајт и Вла де Ре пу бли ке Ср
би је за јед нич ки су се са гла си ли да се пр ви део по мо ћи са сто ји од 
до на ци је у ви ду из град ње 25 мон та жних ку ћа у укуп ној вред но сти 
у из но су од EUR 400.000, док ће пред став ни ци Ам ба са де Др жа ве 
Ку вајт и Дру штва цр ве ног по лу ме се ца Ку вај та ди рект но пре го ва
ра ти и из вр ши ти упла ту из во ђа чу гра ђе вин ских ра до ва. 

4. Вла да Др жа ве Ку вајт и Вла да Ре пу бли ке Ср би је за јед нич
ки су се спо ра зу ме ле да се дру ги део по мо ћи у укуп ном из но су од 
EUR 229.000 ис ко ри сти за об но ву два мо ста у Оп шти ни Кру пањ 
(на ре ци Ли ко дри и ре ци Бо го шти ци) и да пред став ни ци Ам ба са
де Др жа ве Ку вајт и Дру штва цр ве ног по лу ме се ца Ку вај та из вр ше 
упла ту до ни ра них сред ста ва за по ме ну те ра до ве пре ко Кан це ла ри
је Вла де Ср би је за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја.

5. Да љи про це ду рал ни де та љи у ве зи са спро во ђе њем овог 
спо ра зу ма би ће до го во ре ни пу тем ди рект них кон сул та ци ја над ле
жних пред став ни ка две ју вла да.

6. Ро ба и услу ге, као и увоз до ба ра ко ји ће се фи нан си ра ти из 
по ме ну те до на ци је, би ће из у зе ти од ПДВа и ца ри на.

7. Ова но та и од го вор Ам ба са де на но ту сма тра ју се по твр дом 
спо ра зу ма две ју вла да о до на ци ји, ко ји сту па на сна гу да ту мом на
ве де ним на од го во ру Ам ба са де на но ту.

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти 
ову и при ли ку да Ам ба са ди Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду по но ви из
ра зе ду бо ког ува жа ва ња”.

Ам ба са да Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду има част да по твр ди при
хва та ње го ре по ме ну тог пред ло га и да по твр ди да но та Ми ни стар
ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и од го вор Ам ба са де на 
но ту чи не спо ра зум две ју вла да о до на ци ји, ко ји сту па на сна гу да
ту мом на ве де ним на овој уз врат ној но ти.

Ам ба са да Др жа ве Ку вајт у Бе о гра ду ко ри сти ову при ли ку да 
Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је по но ви из ра зе 
нај ду бљег ува жа ва ња.

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
У Бе о гра ду, 14. ја ну а ра 2016. го ди не
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EmbassyoftheStateofKuwait
Belgrade

AMBVNM001/16

Ver bal No te

The Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra de pre sents its com
pli ments to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia 
and has the ho no ur to ac know led ge the re ce ipt of the lat ter’s no te No. 
946 da ted Ja nu ary 13, 2016, which re ads as fol lows:

“The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia pre
sents its com pli ments to the Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra
de and, with re fe ren ce to the Em bassy’s No te No. AMBVNM119 of 
5 Ju ne 2014, in for ming the Pri me Mi ni ster of the Re pu blic of Ser bia 
that the Go vern ment of the Sta te of Ku wa it has de ci ded to do na te the 
aid in the amo unt of up to one mil lion US dol lars to the Go vern ment 
of the Re pu blic of Ser bia for re ha bi li ta tion from the de va sta ting flo ods 
that af fec ted the Co un try in May 2014, and with re fe ren ce to the con
sul ta ti ons held bet we en the re pre sen ta ti ves of the Flood Af fec ted Are as 
As si stan ce and Re ha bi li ta tion Of fi ce of the Go vern ment of the Re pu
blic of Ser bia and the Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra de, has 
the ho no ur to pro po se, on be half of the Go vern ment of the Re pu blic of 
Ser bia, the fol lo wing un der stan ding:

1. The Go vern ment of the Sta te of Ku wa it shall do na te to the Go
vern ment of the Re pu blic of Ser bia as si stan ce of up to one mil lion US 
dol lars, in clu si ve of re la ted costs and char ges of ad mi ni ste ring the aid 
by the re pre sen ta ti ves of the Sta te of Ku wa it, for re ha bi li ta tion from 
flo ods, in a man ner jo intly agreed in con sul ta ti ons bet we en the re pre
sen ta ti ves of both si des. 

2. The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall en su re that 
the aid gran ted by the Go vern ment of the Sta te of Ku wa it shall be used 
pro perly and ex clu si vely to re ha bi li ta te the floodaf fec ted are as and to 
as sist the po pu la tion in the said are as.

3. It is jo intly agreed by the re pre sen ta ti ves of the Go vern ment of 
the Sta te of Ku wa it and the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia that 
the first part of the aid shall com pri se a do na tion of 25 pre fa bri ca ted 
ho u ses to be bu ilt in the to tal va lue of EUR 400.000, with the re pre
sen ta ti ves of the Em bassy of the Sta te of Ku wa it and the Ku wa it Red 
Cre scent So ci ety di rectly ne go ti a ting and exe cu ting the payment to the 
bu il ding con trac tor.

4. It is jo intly agreed by the re pre sen ta ti ves of the Go vern ment 
of the Sta te of Ku wa it and the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia 
that the se cond part of the aid in the to tal va lue of EUR 229.000 shall 
be used for re bu il ding of two brid ges in the Mu ni ci pa lity of Kru panj 
(on Ri ver Li ko dra and on Ri ver Bo go sti ca), and that the re pre sen ta ti ves 
of the Em bassy of the Sta te of Ku wa it and the Ku wa it Red Cre scent 
So ci ety will exe cu te the payment of do na tion funds for the said works 
thro ugh the Flood Af fec ted Are as As si stan ce and Re ha bi li ta tion Of fi ce 
of the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia.

5. Furt her pro ce du ral de ta ils re gar ding the im ple men ta tion of the 
pre sent un der stan ding shall be agreed upon in di rect con sul ta ti ons bet
we en the re le vant re pre sen ta ti ves of the two Go vern ments.

6. The go ods and ser vi ces, and the im port of go ods which shall 
be fi nan ced by the afo re said do na tion, shall be exempt from VAT and 
cu stoms duty. 

7. This No te and the No te in reply from the Em bassy of the Sta te 
of Ku wa it in Bel gra de shall con sti tu te an agre e ment on do na tion bet
we en the two Go vern ments, which shall en ter in to for ce on the da te of 
the Em bassy’s No te in reply.

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia ava ils 
it self of this op por tu nity to re new to the Em bassy of the Sta te of Ku wa
it in Bel gra de the as su ran ces of its hig hest con si de ra tion.”

The Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra de has the ho no ur 
to con firm the ac cep tan ce of the fo re go ing pro po sal and to con firm that 
the No te by the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia 
and the Em bassy’s No te in reply shall con sti tu te an agre e ment on do na
tion bet we en the two Go vern ments, which shall en ter in fo for ce on the 
da te of this No te in reply.

The Em bassy of the Sta te of Ku wa it in Bel gra de ava ils it self of 
this op por tu nity to re new to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re
pu blic of Ser bia the as su ran ces of its hig hest con si de ra tion.

Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia
Bel gra de; Ja nu ary 14, 2016
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M Е М О РА Н Д У М 

о раз у ме ва њу о еко ном ској са рад њи из ме ђу  
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ко ми си је Африч ке уни је

ПРЕ АМ БУ ЛА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Ко ми си ја Африч ке уни је (у да љем 
тек сту: Стра не),

– У скла ду са ду бо ко уко ре ње ним при ја тељ ским ве за ма,
– Са же љом да раз ви ја ју и ја ча ју по ли тич ку и еко ном ску са

рад њу из ме ђу Стра на на ба зи јед на ко сти, уза јам ног по што ва ња и 
со ли дар но сти, има ју ћи у ви ду ко ри сне ве зе и ис ку ства ко ја да ти ра
ју из вре ме на плод не са рад ње у окви ру По кре та не свр ста них, 

– Охра бру ју ћи по слов не од но се, по себ но из ме ђу ин сти ту ци ја 
и ор га ни за ци ја ко је се ба ве спољ ном тр го ви ном, као и ус по ста вља
њем за јед нич ких ин ве сти ци о них про је ка та и олак ша ва њем ула га
ња у раз ли чи те обла сти при вре де, ин фра струк ту ре, гра ђе ви нар
ства, тр го ви не, по љо при вре де и ин ду стри је,

До го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
Стра не су се до го во ри ле да ће ра ди ти за јед но у ци љу иден

ти фи ко ва ња обла сти од за јед нич ког ин те ре са за са рад њу, ка ко би 
да ље уна пре ди ле ду бо ко уко ре ње не при ја тељ ске ве зе и ме ђу соб не 
од но се, као и да ће ис тра жи ти обла сти у ко ји ма мо гу кон струк тив
но да се ан га жу ју, ка ко би обез бе ди ле ста бил не усло ве за уза јам но 
уна пре ђе ње тр го вин ске и при вред не са рад ње, чи ме ће до при не ти 
по бољ ша њу жи вот них усло ва сво јих гра ђа на.

Стра не су се до го во ри ле да ће ус по ста ви ти и одр жа ва ти ефи
ка сне и ре дов не кон сул та ци је, са рад њу и ме ђу соб ну раз ме ну ин
фор ма ци ја, у ци љу по др шке овој ини ци ја ти ви.

Стра не су иден ти фи ко ва ле сле де ће ци ље ве:
а) ја ча ње и уна пре ђе ње еко ном ске, тр го вин ске и ин ве сти ци о

не са рад ње из ме ђу Стра на;
б) ис пи ти ва ње но вих обла сти еко ном ске са рад ње, као и са

рад ње на по љу на у ке и тех но ло ги је;
ц) ства ра ње по вољ них усло ва за раз вој ме ђу соб не тр го ви не, 

ди рект них ула га ња, тр го вин ских ак тив но сти, ин ду стриј ске са рад
ње, раз ме ну ис ку ста ва пу тем ис пу ња ва ња тр го вин ских про гра ма и 
обу ке екс пе ра та из раз ли чи тих обла сти;

д) ја ча ње тр го вин ских ве за;
е) пру жа ње по мо ћи у иден ти фи ка ци ји кон крет них ин ве сти

ци о них мо гућ но сти;
ф) под сти ца ње за јед нич ког ко ри шће ња еко ном ских мо гућ но

сти у тре ћим зе мља ма;
г) под сти ца ње уна пре ђе ња са рад ње у тран сфе ру тех но ло ги ја 

и ис тра жи ва њу и раз во ју у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са ко је 
се од но се на при вред ни и тр го вин ски раз вој. 

Члан 2.
Др жа ве Стра на су, у ци љу про на ла же ња но вих еко ном ских 

мо гућ но сти, од лу чи ле да по др же и олак ша ју ме ђу соб ну са рад њу у 
сле де ћим обла сти ма: 

1. Ин ве сти ци о на са рад ња
а) пре по зна ва ње и уна пре ђе ње ин ве сти ци о них мо гућ но сти;
б) уза јам но оба ве шта ва ње о за ко ни ма и про пи си ма ко ји ре

гу ли шу стра на ула га ња и би ло ка квим њи хо вим из ме на ма и до пу
на ма. 
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ц) иден ти фи ко ва ње спе ци фич них про је ка та и сек то ра од мо
гу ћег ин те ре са за са рад њу.  

2. Тр го вин ска са рад ња
а) про мо ви са ње и пру жа ње по др шке тр го вин ским и ин ве

сти ци о ним ак тив но сти ма, тр жи шним ана ли за ма, раз ме ни ко мер
ци јал них и мар ке тин шких ин фор ма ци ја, по слов них и ин сти ту ци
о нал них ве за, и дру гих ини ци ја ти ва, ко је оку пља ју по тен ци јал не 
по слов не парт не ре;

б) пру жа ње по мо ћи у ор га ни зо ва њу ин ду стриј ских сај мо ва, 
из ло жби и ми си ја и дру гих про мо тив них ак тив но сти;

ц) раз ма тра ње пре пре ка у тр го ви ни ко је би мо гле да угро зе 
оства ри ва ње ци ље ва овог ме мо ран ду ма;

д) под сти ца ње тр го вин ске са рад ње из ме ђу ком па ни ја Стра на 
у тре ћим зе мља ма.

3. Ин ду стриј ска са рад ња
Др жа ве Стра на ће ја ча ти ин ду стриј ску са рад њу на свим по

љи ма од за јед нич ког ин те ре са, са ци љем да раз ви ју и уна пре де 
сво је еко но ми је, кроз пру жа ње по др шке и под сти ца ње:

а) по слов них ин те ре са у њи хо вим на по ри ма да ус по ста ве за
јед нич ка ула га ња;  

б) тран сфе ра тех но ло ги је кроз ис тра жи вач ке про гра ме, са ци
љем да про мо ви шу уче шће, при ла го ђа ва ње и по бољ ша ње по сто је
ћих и но вих тех но ло шких про из во да и про це са;

ц) раз ме не ин фор ма ци ја о тех но ло ги ја ма и тран сфер зна ња 
(knowhow).

Члан 3.
Глав не обла сти са рад ње би ће у сек то ри ма од го ва ра ју ћих еко

ном ских, при вред них и ин ду стриј ских при о ри те та Стра на.
Стра не су од лу чи ле да про мо ви шу за јед нич ку са рад њу у сле

де ћим обла сти ма:
а) ин фра струк ту ра,
б) гра ђе ви нар ство,
ц) енер ге ти ка и ру дар ство,
д) по љо при вре да и пре храм бе на ин ду стри ја, 
е) шу мар ство,
ф) за шти та жи вот не сре ди не,
г) здрав ство,
х) ИКТ сек тор,
и) ту ри зам,
ј) обра зо ва ње,
к) на у ка и тех но ло ги ја и
л) оста ле обла сти са рад ње, о ко ји ма се за јед нич ки до го во ре.

Члан 4.
1. При ме на овог ме мо ран ду ма зах те ва бли ску ко ор ди на ци ју 

и кон сул та ци је Стра на. Сход но то ме, Стра не су са гла сне да осну ју 
За јед нич ки ко ми тет за еко ном ску са рад њу (у да љем тек сту: За јед
нич ки ко ми тет), као осно ву за раз ме ну ин фор ма ци ја и кон сул та ци
је и ре ша ва ње раз ли чи тих пи та ња у ве зи са про на ла же њем на чи на 
за ја ча ње еко ном ских, тр го вин ских и ин ве сти ци о них ве за. 

2. За јед нич ки ко ми тет ће ор га ни зо ва ти ре дов не су сре те, на из
ме нич но у Бе о гра ду и Адис Абе би, или ван ред не, на осно ву пи сме
ног зах те ва јед не од Стра на. 

3. Уко ли ко Стра не бу ду сма тра ле по треб ним, За јед нич ки ко
ми тет мо же да ор га ни зу је под ко ми те те, ко ји ће се ба ви ти од ре ђе
ним те ма ма. Под ко ми те ти ће из ве шта је о свом ра ду под но си ти За
јед нич ком ко ми те ту. 

4. За да ци За јед нич ког ко ми те та ће, из ме ђу оста лог, об у хва ти ти: 
a) оце ну раз во ја и до стиг ну тог ни воа еко ном ске са рад ње;
б) иден ти фи ка ци ју но вих мо гућ но сти за про мо ци ју и ин тен

зи ви ра ње уза јам не еко ном ске са рад ње;
ц) раз ра ду пре по ру ка и пред ло га за по бољ ша ње усло ва за са

рад њу, као и иден ти фи ко ва ње при о ри те та у са рад њи;
д) под но ше ње пре по ру ка за ефи ка сни ју при ме ну овог ме мо

ран ду ма.

Члан 5.
Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу

бли ке Ср би је и Ко ми си ја Африч ке Уни је над ле жни су за при ме ну 
овог ме мо ран ду ма. 

Члан 6.
Овај ме мо ран дум ни на ко ји на чин не ће ства ра ти фи нан сиј ске 

оба ве зе Стра на ма, осим уз њи хо ву прет ход ну обо стра ну и из ри чи
ту са гла сност у пи са ној фор ми. 

Члан 7.
Стра не се оба ве зу ју да ће пу тем пре го во ра и у до број ве ри 

да оства ре на по ре за ре ша ва ње свих евен ту ал них спо ро ва и не спо
ра зу ма, ко ји мо гу да на ста ну у ве зи са спро во ђе њем и ту ма че њем 
овог ме мо ран ду ма. Сва ки спор око ту ма че ња или при ме не би ло ко
је ње го ве од ред бе, ре ша ва ће се пу тем пре го во ра или на на чин о 
ко ме ће се Стра не за јед нич ки до го во ри ти.

Члан 8.
Ни шта у овом ме мо ран ду му не ће се ту ма чи ти, ни ти ће ути ца

ти на пра ва и оба ве зе ко је Стра не ужи ва ју на осно ву ме ђу на род них 
спо ра зу ма и за ко на, ко је при ме њу ју.

Члан 9.
Овај ме мо ран дум сту па на сна гу на дан при је ма по след њег оба

ве ште ња, ко јим Стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу да су ис пу ње не све 
уну тра шње про це ду ре ко је су нео п ход не за ње го во сту па ње на сна гу. 

Овај ме мо ран дум ва жи ће у ини ци јал ном пе ри о ду од пет (5) 
го ди на од да на сту па ња на сна гу, а по ис те ку тог ро ка ауто мат ски 
ће се об на вља ти за исти пе то го ди шњи пе ри од, осим ако га јед на 
од Стра на не рас ки не сла њем пи сме ног оба ве ште ња дру гој Стра ни 
о сво јој на ме ри, го ди ну да на пре ис те ка ње го вог ини ци јал ног или 
об но вље ног ро ка ва же ња.

Овај ме мо ран дум мо же би ти из ме њен уз пи сме ну са гла сност 
Стра на. Из ме не ће сту пи ти на сна гу у скла ду са про це ду ром ко ја је 
на ве де на у пр вом па ра гра фу овог чла на.

Са чи ње но у Бе о гра ду,  27. ју на  2015. го ди не, у два ори ги нал
на при мер ка на срп ском и ен гле ском је зи ку, при че му су оба тек ста 
под јед на ко ве ро до стој на. 

ЗА  
ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

Иви ца Да чић 
Ми ни стар спољ них по сло ва

ЗА  
КО МИ СИ ЈУ АФРИЧ КЕ УНИ ЈЕ 

Нко са за на Дла ми ни – Зу ма 
пред се да ва ју ћа Ко ми си ја  

Африч ке уни је

MEMORANDUM 

of understanding on economic cooperation between the 
Government  of the Republic of Serbia and the African Union 

Commission

PREAMBLE

The Government of the Republic of Serbia and the African Union 
Commission, hereinafter referred to as ”the Parties”,

Recognizing deeprooted ties of friendship between Parties;
Desiring of developing and enhancing the political and econom

ic cooperation between Parties on the basis of principles of equality, 
mutual respect and solidarity, taking into account the valuable ties and 
experiences dating back to the fruitful cooperation within the Non
Aligned Movement;

Encouraging business relations particularly between the institu
tions and organizations concerned with foreign trade as well as with  
setting up of  joint investment projects and facilitating investments in 
the various fields of economy, infrastructure, construction, trade, agri
culture and industry.

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1
1. The Parties have agreed to work together in order to identify 

areas of mutual interest and cooperation to further advance the deep
rooted ties of friendship and cooperation between them and to investi
gate areas where the Parties can constructively engage to ensure stable 
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conditions for their mutual development of commercial and economic 
cooperation and contribute to the improvement oftheir peoples’ lives.

2. The Parties agree to establish and maintain effective, systemat
ic consultation, cooperation and exchange of information between them 
in supporting of this initiative.

3. The Parties have identified the following objectives:
a) strengthening and enhancing the economic, commercial and in

vestment cooperation between the Parties;
b) exploring new areas of economic cooperation as well as coop

eration in the field of science and technology;
c) creating favorable conditions for the development of mutual 

trade, direct investments, commercial activities, industrial cooperation, 
exchange of expertise through the fulfillment of trade programs and 
training of experts in different fields;

d) fostering closer commercial relations;
e) facilitating the identification of specific investment opportunities;
f) encouraging the joint exploitation of economic opportunities in 

third countries;
g) encouraging the development of cooperation in technology 

transfer and research and development in areas of common interest rel
evant to economic and commercial develop.

ARTICLE 2
The Parties, in the pursuit of new economic opportunities, resolve 

to encourage and facilitate cooperation between them, in the following:
1. Investment cooperation
(a) identifying and facilitating of investment opportunities;
(b) informing each other of the laws and regulations governing 

foreign investment, and any changes thereto;
(c) identifying specific projects and sectors of potential interest 

for joint cooperation.
2. Commercial cooperation
(a) promoting and supporting trade and investment missions, mar

ket analyses, the exchange of commercial and marketing information, 
business and institutional linkages, and other initiatives which bring to
gether potential commercial partners;

(b) providing assistance in organizing industrial fairs, exhibits, 
missions and other promotional activities;

(c) reviewing impediments to trade which might hinder achieve
ment of the objectives of this MOU;

(d) encouraging commercial cooperation between companies of 
the Parties in third countries.

3. Industrial cooperation
The Parties will foster industrial cooperation in all fields deemed 

suitable by them for the purpose of the development and prosperity of 
their respective economies by encouraging, supporting and facilitating:

(a) business interests in their efforts to establish joint ventures;
(b) transfer of technology through research programs in order to 

promote the application, adaptation and improvement of existing and 
new technological products and processes;

(c) exchange of information on technologies and transfer of 
knowhow.

ARTICLE 3
1. The principal areas of cooperation will be in sectors of the re

spective economic, commercial and industrial priorities of the Parties.
2. The Parties resolve to promote their mutual cooperation in sec

tors such as:
(a) infrastructure,
(b) construction,
(c) energyand mining,
(d) agriculture and food processing industry,
(e) forestry,
(f) environmental protection,
(g) health,
(h) ICT sector,
(i) tourism,
(j) education,
(k) science and technology, and
(l) other fields of cooperation that may be jointly decided upon.

ARTICLE 4
1. Implementation of this MOU requiresclose coordination and 

consultation between the Parties. Consequently, the Partiesagree to 
establish a Joint Committee for Economic Cooperation (hereinafter 
referred to as: “the JointCommittee”) as a basis for the exchange of 
information, clarification and addressing of various issues and for con
sultation with a view to expanding and strengthening economic, com
mercial and investment relations between the Parties. 

2. The Joint Committee shall have meetings in an ordinary ses
sionalternately in Belgrade and in Addis Ababa,or in an extraordinary 
meetingupon written request of one of the Parties.

3. If the Partiesdeem it necessary, the Joint Committee may estab
lish subcommittees working on specific topics. The subcommittees 
shall report on its activities to the Joint Committee.

4. The tasks of the Joint Committee will include, without being 
limited to, the following:

(a) review of the development and level of mutual economic co
operation;

(b) identification of new possibilities for the promotion and inten
sification of mutual  economic cooperation;

(c) elaboration of suggestions and recommendations for improving 
conditions of mutual cooperation, as well as identification of priorities;

(d) submission of recommendations for more effective implemen
tation of this MOU.

ARTICLE 5
The Ministry of Foreign and Internal Trade and Telecommunications 

of the Republic of Serbia and the African Union Commission shall be 
designated for the implementation of this MOU.

ARTICLE 6
Nothing in this MOU shall be taken as creating any financial ob

ligation on either Party prior to such obligation being mutually and ex
pressly agreed in writing.

ARTICLE 7
The Parties undertake to exercise good faith efforts to resolve any 

dispute between them arising from or in connection with this MOU. 
Any dispute over the interpretation or application of any provision 
herein contained shall be settled through negotiations or by such means 
as the Parties will mutually agree.

ARTICLE 8
Nothing in this MOU shall be interpreted or construed as a waiver 

or a modification of the privileges, immunities and facilities, which the 
Parties enjoy by virtue of the international agreements and laws appli
cable to the Parties.

ARTICLE 9
1. This MOU will come into force upon the receipt of the last 

notice by which the Parties inform each other about the fulfillment of 
their internal requirements for its entry into force. 

2. This MOU is valid for initial term of five (5) years from the 
date of entering into force and shall continue in force thereafter for a 
similar period or periods of five years unless, one year before the expi
ration of the initial or any subsequent period, either Party notifies the 
other Party of its intention to terminate the Agreement.

3. This MOU may be amended by written agreement between 
Parties. These amendments will enter into force in accordance with 
procedure prescribed in paragraph 1 of this Article.

Signed in Belgrade on 27. June 2015, in two original copies in 
Serbian and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE 
GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF SERBIA

Ivica Dačić
Minister of Foreign Affairs

FOR THE 
AFRICAN UNION 

COMMISSION
Nkosazana Dlanini – Zuma

Chairperson  
of the AU Commission
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9

П РО  ТО  КОЛ

о обез бе ђи ва њу фи то са ни тар них зах те ва из ме ђу  
Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не  
сре ди не Ре пу бли ке Ср би је  и Фе де рал не слу жбе  
за ве те ри нар ски и фи то са ни тар ни над зор Рускe 
Федерацијe, код уза јам них ис по ру ка про из во да  

са ви со ким фи то са ни тар ним ри зи ком

1. Овај про то кол (у да љем тек сту: Про то кол) о обез бе ђи ва њу 
фи то са ни тар них зах те ва из ме ђу Ми ни стар ства по љо при вре де и за
шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је и Фе де рал не слу жбе за 
ве те ри нар ски и фи то са ни тар ни над зор Рускe Федерацијe, код уза
јам них ис по ру ка про из во да са ви со ким фи то са ни тар ним ри зи ком 
(у да љем тек сту за јед но на зва ни „Стра не” и по је ди нач но „Стра на”) 
усме рен је на обез бе ђи ва ње фи то са ни тар не без бед но сти те ри то ри
је зе ма ља Стра на и учвр шћи ва ње уза јам не са рад ње у обла сти биљ
ног ка ран ти на.

Стра не ће ре а ли зо ва ти са рад њу о окви ру Ме ђу на род не кон
вен ци је о биљ ном ка ран ти ну и за шти ти би ља (IPPC), ме ђу на
род них стан дар да о фи то са ни тар ним ме ра ма, Спо ра зу ма WTO о 
при ме ни са ни тар них и фи то са ни тар них ме ра и на ци о нал ним пра
ви ли ма и нор ма ма Стра на о обез бе ђи ва њу биљ ног ка ран ти на.

2. Упра ва за за шти ту би ља Ми ни стар ства по љо при вре де и за
шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је би ће од го вор на за спро
во ђе ње од ре да ба овог протокола са срп ске Стра не.

3. О из ме на ма Ли сти ка ран тин ски штет них ор га ни за ма од го
ва ра ју ћа Стра на оба ве шта ва дру гу Стра ну нај ка сни је 30 да на од 
тре нут ка из ме на.

4. Фи то са ни тар ни сер ти фи ка ти ко ји се из да ју у скла ду са од
ред ба ма IPPC и ме ђу на род ним стан дар ди ма о фи то са ни тар ним 
ме ра ма по твр ђи ва ће да ро ба ко ја се из во зи не са др жи штет не ор
га ни зме, ко ји има ју ка ран тин ски зна чај за зе мљу уво за и да ће би
ти ис по што ва ни дру ги ме ђу на род ни и на ци о нал ни фи то са ни тар ни 
зах те ви.

5. Фи то са ни тар ни сер ти фи ка ти ће се са ста вља ти на ен гле
ском је зи ку.

6. Стра не ће по по тре би одр жа ва ти са стан ке у ро ко ви ма и на 
ме сти ма ко је Стра не до го во ре, а у ци љу раз ма тра ња ме ра за ре а ли
за ци ју овог протокола.

7. Стра не ће пред у зи ма ти све нео п ход не ме ре за обез бе ђи ва
ње пра ће ња свих ак тив но сти на кон тро ли фи то са ни тар не без бед
но сти про из во да ко ји се из во зе, у про це су њи хо ве про из вод ње, 
пре во за, при пре ме за от пре му и фи то са ни тар не сер ти фи ка ци је.

8. Срп ска Стра на вр ши ће до бро вољ ну ре ги стра ци ју из во зни
ка про из во да са ви со ким фи то са ни тар ним ри зи ком у Ру ску Фе де
ра ци ју и њи хов спи сак до ста вља Ру ској Стра ни.

9. Срп ска Стра на ће во ди ти ак ту ел ни ре ги стар фи то са ни тар
них сер ти фи ка та са ста вље них за Ру ску Фе де ра ци ју и Рос сељ хо
знад зо ру (Фе де рал ној слу жби за ве те ри нар ски и фи то са ни тар ни 
на џор) обез бе ђу је при ступ ре ги стру.

10. Стра не мо гу да по ста вља ју до дат не фи то са ни тар не зах те
ве при ли ком уво за по је ди них вр ста про из во да са ви со ким фи то са
ни тар ним ри зи ком.

11. Стра не по др жа ва ју сва ку ини ци ја ти ву про фе си о нал них 
асо ци ја ци ја, удру же ња и ла бо ра то ри ја, ко ја је усме ре на на по ве ћа
ње ни воа фи то са ни тар не без бед но сти про из во да са ви со ким фи то
са ни тар ним ри зи ком и ре а ли за ци ју Про то ко ла.

12. У слу ча ју ре ек спор та про из во да са ви со ким фи то са ни тар
ним ри зи ком про из во ди ко ји под ле жу ка ран ти ну оба ве зно мо ра
ју има ти фи то са ни тар ни сер ти фи кат на ре ек спорт ном обра сцу уз 
при ла га ње ори ги на ла фи то са ни тар ног сер ти фи ка та зе мље про из
во ђа ча или ње го ве ко пи је ко ју је ове ри ла Стра на из во зни ца.

13. У слу ча ју да се у ме сту про ла ска пре ко др жав не гра ни
це или на крај њем од ре ди шту от кри је про из вод са ка ран тин ским 
штет ним ор га ни зми ма или дру ге по вре де ме ђу на род них и/или 

на ци о нал них фи то са ни тар них зах те ва зе мље уво зни ка, Стра не 
има ју пра во на по вра ћај, за др жа ва ње, пре ра ду или уни шта ва ње ро
бе, о че му ће Стра на из во зни ца би ти оба ве ште на у пи са ном об ли ку.

14. У слу ча ју да ру ска Стра на от кри је че сте пре кр ша је (два и 
ви ше пу та) срп ска Стра на ће та кву ор га ни за ци ју при вре ме но из ба
ци ти из спи ска из во зни ка у Ру ску Фе де ра ци ју про из во да са ви со
ким фи то са ни тар ним ри зи ком, о че му ће ин фор ми са ти ру ску Стра
ну. Вра ћа ње овог пра ва на ве де ној ор га ни за ци ји мо гу ће је на кон 
што ру ска Стра на раз мо три осно ва ну мол бу срп ске Стра не.

15. Сред ства за тран спорт, кон теј не ри, ма те ри јал за па ко ва
ње, ко ји се ко ри сте при ли ком из во за и уво за про из во да са ви со ким 
фи то са ни тар ним ри зи ком, мо ра ју би ти прет ход но, пре ис по ру ке, 
очи шће на и/или у слу ча ју по тре бе дез ин фи ко ва на. По да ци о дез
ин фек ци ји се на во де у фи то са ни тар ном сер ти фи ка ту у по љу „До
пун ска де кла ра ци ја”.

16. Стра не ће у од ре ђе ним слу ча је ви ма пру жа ти про фе си о
нал ну, тех нич ку и дру гу по моћ у ци љу ре а ли за ци је Про то ко ла.

17. Стра не мо гу у би ло ком тре нут ку и уз уза јам ну са гла сност 
уно си ти из ме не у Про то кол.

18. Сви спо ро ви, ве за ни за ин тер пре та ци ју и при ме ну овог 
протокола ре ша ва ће се пу тем пре го во ра на осно ву ме ђу соб ног до
го во ра Стра на.

19. Про то кол ће се при ме њи ва ти од да на ка да Стра не исти 
пот пи шу.

20. Сва ка од Стра на мо же по ни шти ти Про то кол у би ло ком 
тре нут ку упу тив ши прет ход но и то шест ме се ци ра ни је од го ва ра
ју ће оба ве ште ње дру гој Стра ни.

Овај про то кол не пред ста вља ме ђу на род ни уго вор, не про из
во ди пра ва и оба ве зе ко је ре гу ли ше ме ђу на род но пра во.

Као по твр ду го ре на ве де ног про то кол пот пи су ју овла шће ни 
пред став ни ци Стра на у два ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп
ском и ру ском је зи ку.

За срп ску стра ну 
Mинистар по љо при вре де  

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

Бо го са вље вић Бо шко вић 
12. ја ну а ра 2016. го ди не 

За ру ску стра ну 
Ру ко во ди лац Фе де рал не слу жбе 

за ве те ри нар ски  
и фи то са ни тар ни над зор  

Ру ске Фе де ра ци је 
Сер геј Дан кверт 

12. ја ну а ра 2016. го ди не 
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У ГО В О Р

између Владе Републике Србије и Владе Савезне 
Републике Немачке о финансијској сарадњи за пројекат 

„Подстицање инвестиција у енергетску ефикасност  
и обновљиве изворе енергије преко банкарског сектора 

(еко‑кредити)”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР СПОЉНИХ 

ПОСЛОВА

Бе о град, 31. де цем бар 2015. го ди не

Ва ша ек се лен ци јо,
Част ми је да у име Вла де Ре пу бли ке Ср би је по твр дим са гла

сност са Ва шим пред ло гом Уго во ра о фи нан сиј ској са рад њи: 
1. Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке омо гу ћа ва зај мо при ма

о цу ко га ће Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је за јед но иза бра ти, или ве ћем бро ју зај мо при ма ла ца, у овом 
слу ча ју ко мер ци јал них ба на ка, ко је ће обе вла де за јед но иза бра ти 
да од Кре дит не бан ке за об но ву (КФВ) за про је кат „Под сти ца ње 
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ин ве сти ци ја у енер гет ску ефи ка сност и об но вљи ве из во ре енер
ги је пре ко бан кар ског сек то ра (екокре ди ти)” (PN 2012.6612.1 и 
2015.6794.0) до би је за јам уз по вољ ну ка мат ну сто пу у из но су до 
106,5 ми ли о на евра (сло ви ма: сто шест ми ли о на пет сто хи ља да 
евра), ко ји ће се одо бри ти у окви ру зва нич не раз вој не са рад ње 
уко ли ко се на кон про ве ре утвр ди да про јек ти ис пу ња ва ју усло ве 
за под сти ца ње у скла ду са кри те ри ју ми ма раз вој не по ли ти ке. Овај 
про је кат не мо же би ти за ме њен дру гим про јек ти ма.

2. Осим то га, Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке омо гу ћа ва 
при ма о цу ко га ће обе вла де за јед но иза бра ти или ве ћем бро ју при
ма ла ца, у овом слу ча ју ко мер ци јал них ба на ка, ко је ће за јед но иза
бра ти да од КФВа за нео п ход не про прат не ме ре (PN 2012.7039.6) 
у ци љу ре а ли за ци је и над гле да ња про јек та из тач ке 1. до би је фи
нан сиј ски до при нос у из но су до ми ли он евра (сло ви ма: ми ли он 
евра), кроз пру жа ње кон сул тант ских услу га.

Ње го ва ек се лен ци ја
Ам ба са дор Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке 
Го спо дин Aксел Дит ман
Б е о г р а д

3. У слу ча ју да Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке ка сни
је омо гу ћи Вла ди Ре пу бли ке Ср би је или дру гим при ма о ци ма ко је 
ће обе вла де за јед но иза бра ти да од КФВа до би ју до дат не зај мо ве 
или фи нан сиј ске до при но се за при пре му про јек та из тач ке 1. или 
дру ге фи нан сиј ске до при но се за нео п ход не про прат не ме ре у ци љу 
ре а ли за ци је и над гле да ња про јек та из тач ке 1, при ме њи ва ће се овај 
уго вор.

4. Фи нан сиј ски до при но си за при прем не и про прат не ме ре из 
тач ке 2. пре тво ри ће се у зај мо ве уко ли ко се не ко ри сте за та кве 
ме ре.

5. Ко ри шће ње из но са из тач. 1. и 2, усло ви под ко ји ма ће би
ти одо бре ни, као и по сту пак да ва ња на ло га утвр ђу ју се уго во ри ма, 
ко ји ће се за кљу чи ти из ме ђу КФВа и при ма ла ца зај мо ва и фи нан
сиј ских до при но са, у овом слу ча ју ко мер ци јал них ба на ка, а ко ји 
под ле жу за кон ским про пи си ма Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке.

6. Са гла сност у ве зи са из но си ма из тач. 1. и 2. се по вла чи 
уко ли ко у ро ку од осам го ди на од го ди не да ва ња са гла сно сти не 
бу ду за кљу че ни од го ва ра ју ћи уго во ри о зај му и фи нан си ра њу. За 

део из но са зај ма у ви си ни од 21,5 ми ли о на евра, рок ис ти че 31. 
де цем бра 2017. го ди не, а за пре о ста ли из нос зај ма у ви си ни од 85 
ми ли о на евра, као и за из нос на ме њен ре а ли за ци ји про прат них ме
ра у ви си ни од ми ли он евра рок ис ти че 31. де цем бра 2020. го ди не.

7. Вла да Ре пу бли ке Ср би је ће под сти ца ти овај про је кат и по
др жа ти КФВ по себ но при ли ком ис ти ца ња и оства ри ва ња евен ту
ал них по тра жи ва ња пре ма при ма о ци ма зај мо ва од но сно фи нан сиј
ских до при но са у ве зи са от пла том до спе лих из но са.

8. Вла да Ре пу бли ке Ср би је осло ба ђа КФВ од свих по ре за и 
дру гих јав них да жби на ко ји се у Ре пу бли ци Ср би ји на пла ћу ју у ве
зи са за кљу че њем и ре а ли за ци јом уго во ра из тач ке 5.

9. Вла да Ре пу бли ке Ср би је, при пре во зу пут ни ка и ро бе у 
по мор ском, друм ском и ва зду шном са о бра ћа ју, ко ји се оба вља на 
осно ву одо бре ња зај ма и фи нан сиј ских до при но са, пре пу шта пут
ни ци ма и до ба вља чи ма сло бод ни из бор пре во зних пред у зе ћа. Она 
не ће пред у зи ма ти ни ка кве ме ре ко ји ма би се ис кљу чи ло или оте
жа ло рав но прав но уче шће пре во зних пред у зе ћа са се ди штем у Са
ве зној Ре пу бли ци Не мач кој, те ће у да том слу ча ју из да ти по треб не 
до зво ле за уче шће тих пред у зе ћа.

10. У скла ду са чла ном 102. По ве ље Ује ди ње них на ци ја, Са
ве зна Ре пу бли ка Не мач ка ће не по сред но по сту па њу на сна гу овог 
уго во ра по кре ну ти ње го ву ре ги стра ци ју у Се кре та ри ја ту Ује ди ње
них на ци ја. Дру га стра на уго вор ни ца ће би ти оба ве ште на о из вр
ше ној ре ги стра ци ји, уз на во ђе ње ре ги стар ског бро ја Ује ди ње них 
на ци ја, чим Се кре та ри јат Ује ди ње них на ци ја бу де по твр дио ре ги
стра ци ју.

11. Овај уго вор се за кљу чу је на срп ском и не мач ком је зи ку, 
при че му је сва ки текст под јед на ко ве ро до сто јан. 

Као пр ви пот пред сед ник Вла де и ми ни стар спољ них по сло ва, 
же лим да по твр дим да ће пи смо Ва ше ек се лен ци је и ово пи смо чи
ни ти Уго вор из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зне Ре пу бли
ке Не мач ке о фи нан сиј ској са рад њи за про је кат „Под сти ца ње ин
ве сти ци ја у енер гет ску ефи ка сност и об но вљи ве из во ре енер ги је 
кроз бан кар ски сек тор (Екокре ди ти)” ко ји сту па на сна гу да ту мом 
пот пи си ва ња овог пи сма.  

Из во ли те, Ва ша ек се лен ци јо, при ми ти из ра зе мог осо би тог 
по што ва ња.

Иви ца Да чић
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У ГО В О Р

између Владе Републике Србије и Владе Савезне 
Републике Немачке о заједничкој подршци пројектима 

„Реформа стручног образовања” и „Управљање 
земљиштем”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ  
И МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Бе о град, 31. де цем бар 2015. го ди не

Ва ша ек се лен ци јо,

Част ми је да у име Вла де Ре пу бли ке Ср би је по твр дим са гла
сност са Ва шим пред ло гом Уго во ра о тех нич кој са рад њи: 

1. Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не
мач ке за јед но по др жа ва ју сле де ће про јек те:

а) Ре фор ма струч ног обра зо ва ња (PN: 2012.2226.4);
б) Упра вља ње зе мљи штем (PN: 2012.2225.6);
уко ли ко се на кон про ве ре утвр ди да на ве де ни про јек ти ис пу

ња ва ју усло ве за до би ја ње по др шке.
2. Циљ ових про је ка та је да до при не су со ци јал ном и еко ном

ском раз во ју Ре пу бли ке Ср би је.
3. Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке за ре а ли за ци ју про је ка

та на ве де них под бро јем 1. о свом тро шку обез бе ђу је осо бље и ма
те ри јал и евен ту ал но фи нан сиј ске до при но се у укуп ној вред но сти 
од 5 ми ли о на евра (сло ви ма: пет ми ли о на евра). Она за ду жу је Не
мач ку ор га ни за ци ју за ме ђу на род ну са рад њу (GIZ GmbH) за спро
во ђе ње про је ка та на ве де них под бро јем 1.

Ње го ва ек се лен ци ја
Ам ба са дор Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке 
Го спо дин Aксел Дит ман
Б е о г р а д

4. У ци љу до след не ре а ли за ци је про је ка та на ве де них под 
бро јем 1. Вла да Ре пу бли ке Ср би је са ста вља спе ци фи ко ван бу џет
ски план и обез бе ђу је да ин сти ту ци је ко ји ма по ве ру је спро во ђе ње 
про је ка та из вр ше услу ге нео п ход не за ре а ли за ци ју про је ка та на ве
де них под бро јем  1.

5. По је ди но сти о про јек ти ма на ве де ним под бро јем 1. као и 
о услу га ма и оба ве за ма ко је тре ба да бу ду из вр ше не, утвр ђу ју се 
по је ди нач ним уго во ри ма о ре а ли за ци ји про јек та од но сно евен
ту ал но и уго во ри ма о фи нан си ра њу, ко ји ће се за кљу чи ти из ме ђу 
ор га ни за ци је за спро во ђе ње GIZ GmbH на ве де не под бро јем 3. и 
ин сти ту ци ја ко ји ма ће Вла да Ре пу бли ке Ср би је по ве ри ти ре а ли за
ци ју про је ка та. На ве де ни уго во ри о ре а ли за ци ји про је ка та од но сно 
евен ту ал но и уго во ри о фи нан си ра њу под ле жу за кон ским про пи
си ма Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке.

6. Уз уза јам ну са гла сност на ших две ју вла да, про јек ти на ве
де ни под бро јем 1. мо гу би ти за ме ње ни дру гим про јек ти ма.

7. Са гла сност у ве зи са про јек ти ма на ве де ним под бро јем 1. и 
из но сом тех нич ке са рад ње на ве де ним под бро јем  3. се нео по зи во 
по вла чи уко ли ко у ро ку од се дам го ди на од го ди не да ва ња са гла
сно сти не бу ду за кљу че ни уго во ри о ре а ли за ци ји про јек та и евен
ту ал но уго во ри о фи нан си ра њу на ве де ни под бро јем 5. Без об зи ра 
на од ред бе из бро ја  6, рок за са гла сно сти да те за ову го ди ну ис ти
че 31. де цем бра 2022. го ди не. Уко ли ко у пред ви ђе ном ро ку са мо за 
део да тих са гла сно сти бу ду за кљу че ни уго во ри о ре а ли за ци ји про
јек та од но сно евен ту ал но уго во ри о фи нан си ра њу, ова кла у зу ла о 
по вла че њу са гла сно сти ва жи са мо за овај део из но са ко ји још ни је 
об у хва ћен овим уго во ри ма.

8. Вла да Ре пу бли ке Ср би је осло ба ђа сав ма те ри јал, во зи ла, 
ро бу и опре му као и ре зер вне де ло ве ис по ру че не по на ло гу и о 
тро шку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке за ре а ли за ци ју про је ка та на
ве де них под бро јем  1. од ли цен ци, ца рин ских, луч ких, уво зних, 
из во зних и оста лих јав них да жби на као и од тро шко ва за скла ди
ште ње и обез бе ђу је што бр же окон ча ње ца рин ског по ступ ка.

9. Вла да Ре пу бли ке Ср би је осло ба ђа GIZ GmbH од свих по
ре за и дру гих јав них да жби на ко је се на пла ћу ју у Ре пу бли ци Ср би
ји у ве зи са за кљу че њем и спро во ђе њем уго во ра о ре а ли за ци ји  и 
евен ту ал но уго во ра о фи нан си ра њу на ве де них под бро јем  5.

10. За сва оста ла пи та ња, и за овај уго вор ва же од ред бе го ре 
на ве де ног Спо ра зу ма о тех нич кој са рад њи и по мо ћи ко ји су на ше 
две вла де за кљу чи ле 13. ок то бра 2004. го ди не.

11. Овај уго вор се за кљу чу је на срп ском и не мач ком је зи ку, 
при че му је сва ки текст јед на ко ве ро до сто јан. 

Као пр ви пот пред сед ник Вла де и ми ни стар спољ них по сло ва, 
же лим да по твр дим да ће пи смо Ва ше ек се лен ци је и ово пи смо чи
ни ти Уго вор из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке о тех нич кој са рад њи за про јек те „Ре фор ма струч ног обра
зо ва ња” и „Упра вља ње зе мљи штем” ко ји ће сту пи ти на сна гу да ту
мом пот пи си ва ња овог пи сма. 

Из во ли те, ва ша ек се лен ци јо, при ми ти из ра зе мог осо би тог 
по што ва ња.

Иви ца Да чић
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12
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Ме мо ран дум о раз у ме ва њу о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Ко ми си је Африч ке уни је, ко ји је са чи њен у 
Бе о гра ду 27. ју на 2015. го ди не, сту пио на сна гу 27. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 28. јану а ра 2016. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

13
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/2013),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

Да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фин ске о сук це си ји и кон со ли да ци ји би ла те рал них уго во ра, ко ји 
је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 23/15 од 15. де цем бра 2015. го ди не, сту пио на сна гу 
да на 11. ја ну а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 20. ја ну а ра 2016. го ди не 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

14
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), Ми

ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

Да ће Ме ђу на род на кон вен ци ја про тив ре гру то ва ња, ко ри шће ња, фи нан си ра ња и обу ке пла ће ни ка, са чи ње на у Њу јор ку 4. де цем бра 
1989. го ди не, а об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 23/15 од 15. де цем бра 2015. го ди не, 
сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју 13. фе бру а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 29. ја ну а ра 2016. го ди не 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

15
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Гру зи је о уки да њу ви за за но си о це ди пло мат ских и слу жбе них па со ша, ко ји 
је са чи њен у Тбил си ју 2. ју на 2015. го ди не, сту пи ти на сна гу 13. фе бру а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 2. фе бру а ра 2016. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

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

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

Да ће Кон вен ци ја о над ле жно сти, ме ро дав ном пра ву, при зна њу и из вр ше њу од лу ка и са рад њи у ма те ри ји ро ди тељ ске од го вор но сти 
и ме ра за за шти ту де це, са чи ње на у Ха гу 19. ок то бра 1996. го ди не, а об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни 
уго во ри”, број 20/15 од 9. но вем бра 2015. го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју 1. но вем бра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 19. ја ну а ра 2016. го ди не 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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Закон о по твр ђи ва њу Европ ске оквир не кон вен ци је о пре ко гра нич ној са рад њи из ме ђу те ри то ри јал них  
за јед ни ца или вла сти  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ли бан о уки да њу ви за  
за но си о це ди пло мат ских, спе ци јал них и слу жбе них па со ша – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4
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