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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Европске оквирне
конвенције о прекограничној сарадњи између
територијалних заједница или власти
Проглашава се Закон о потврђивању Европске оквирне кон
венције о прекограничној сарадњи између територијалних зајед
ница или власти, који је донела Народна скупштина Републике
Србије на седници Другог ванредног заседања у 2016. години, 4.
фебруара 2016. године.
ПР број 7
У Београду, 8. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН
о потврђивању Европске оквирне конвенције
о прекограничној сарадњи између територијалних
заједница или власти
Члан 1.
Потврђује се Европска оквирна конвенција о прекограничној
сарадњи између територијалних заједница или власти, сачињена у
Мадриду 21. маја 1980. године, у оригиналу на енглеском и фран
цуском језику.
Члан 2.
Текст Европске оквирне конвенције у оригиналу на енгле
ском језику и у преводу на српски језик гласи:
EUROPEAN OUTLINE CONVENTION ON TRANSFRONTIER
CO‑OPERATION BETWEEN TERRITORIAL COMMUNITIES
OR AUTHORITIES
Preamble
The member States of the Council of Europe, signatories to this
Convention,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a
greater unity between its members and to promote cooperation betwe
en them;

Considering that, as defined in Article 1 of the Council of Europe
Statute, this aim will be pursued in particular by agreements in the ad
ministrative field;
Considering that the Council of Europe shall ensure the participa
tion of the territorial communities or authorities of Europe in the achi
evement of its aim;
Considering the potential importance, for the pursuit of this ob
jective, of cooperation between territorial communities or authorities
at frontiers in such fields as regional, urban and rural development, en
vironmental protection, the improvement of public facilities and servi
ces and mutual assistance in emergencies;
Having regard to past experience which shows that cooperation
between local and regional authorities in Europe makes it easier for
them to carry out their tasks effectively and contributes in particular to
the improvement and development of frontier regions;
Being resolved to promote such cooperation as far as possible
and to contribute in this way to the economic and social progress of
frontier regions and to the spirit of fellowship which unites the peoples
of Europe;
Have agreed as follows:
Article 1
Each Contracting Party undertakes to facilitate and foster tran
sfrontier cooperation between territorial communities or authorities
within its jurisdiction and territorial communities or authorities wit
hin the jurisdiction of other Contracting Parties. It shall endeavour to
promote the conclusion of any agreements and arrangements that may
prove necessary for this purpose with due regard to the different consti
tutional provisions of each Party.
Article 2
1 For the purpose of this Convention, transfrontier cooperation
shall mean any concerted action designed to reinforce and foster neig
hbourly relations between territorial communities or authorities within
the jurisdiction of two or more Contracting Parties and the conclusion of
any agreement and arrangement necessary for this purpose. Transfronti
er cooperation shall take place in the framework of territorial commu
nities’ or authorities’ powers as defined in domestic law. The scope and
nature of such powers shall not be altered by this Convention.
2 For the purpose of this Convention, the expression “territorial
communities or authorities” shall mean communities, authorities or bo
dies exercising local and regional functions and regarded as such under
the domestic law of each State. However, each Contracting Party may, at
the time of signing this Convention or by subsequent notification to the
Secretary General of the Council of Europe, name the communities, aut
horities or bodies, subjects and forms to which it intends to confine the
scope of the Convention or which it intends to exclude from its scope.
Article 3
1 For the purpose of this Convention the Contracting Parties
shall, subject to the provisions of Article 2, paragraph 2, encourage
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any initiative by territorial communities and authorities inspired by the
outline arrangements between territorial communities and authorities
drawn up in the Council of Europe. If they judge necessary they may
take into consideration the bilateral or multilateral inter‑state model
agreem
 ents drawn up in the Council of Europe and designed to facilita
te co‑operation between territorial communities and authorities.
The arrangements and agreements concluded may be based on the
model and outline agreements, statutes and contracts appended to this
Convention, numbered 1.1 to 1.5 and 2.1 to 2.61 with whatever changes
are required by the particular situation of each Contracting Party. These
model and outline agreements, statutes and contracts are intended for
guid ance only and have no treaty value.
2 If the Contracting Parties deem it necessary to conclude in
ter‑state agreements, these may inter alia establish the context, forms
and limits within which territorial communities and authorities concer
ned with transfrontier co‑operation may act. Each agreement may also
stipulate the authorities or bodies to which it applies.
3 The above provisions shall not prevent the Contracting Parties
from having recourse, by common consent, to other forms of transfron
tier co‑operation. Similarly, the provisions of this Convention should
not be interpreted as invalidating existing agreements on co‑operation.
4 Agreements and arrangements shall be concluded with due re
gard to the jurisdiction provided for by the internal law of each Con
tracting Party in respect of international relations and general policy
and to any rules of control or supervision to which territorial communi
ties or authorities may be subject.
5 To that end, any Contracting Party may, when signing the pre
sent Convention or in a later communication to the Secretary General
of the Council of Europe, specify the authorities competent under its
domestic law to exercise control or supervision with regard to the terri
torial communities and authorities concerned.
Article 4
Each Contracting Party shall endeavour to resolve any legal, ad
ministrative or technical difficulties liable to hamper the development
and smooth running of transfrontier co‑operation and shall consult with
the other Contracting Party or Parties concerned to the extent required.
Article 5
The Contracting Parties shall consider the advisability of gran
ting to territorial communities or authorities engaging in transfrontier
co‑operation in accordance with the provisions of this Convention the
same facilities as if they were co‑operating at nation al level.
Article 6
Each Contracting Party shall supply to the fullest possible extent
any information requested by another Contracting Party in order to fa
cilitate the performance by the latter of its obligations under this Con
vention.
Article 7
Each Contracting Party shall see to it that the territorial communi
ties or authorities concerned are informed of the means of action open
to them under this Convention.
Article 8
1 The Contracting Parties shall forward to the Secretary General
of the Council of Europe all relevant information concerning the agree
ments and arrangements provided for in Article 3.
2 Any proposal made by one or more Contracting Parties with a
view to adding to or extending this Convention or the model agree
ments and arrangements shall be communicated to the Secretary Gene
ral of the Council of Europe. The Secretary General shall then submit
it to the Committee of Ministers of the Council of Europe which shall
decide on the action to be taken.

–––––––––––
1
Additional model and outline agreem
 ents have been authorised for publication; they
are appended to this Convention and numbered 1.6 to 1.14 and 2.7 to 2.16.

8. фебруар 2016.
Article 9

1 This Convention shall be open to signature by the member Sta
tes of the Council of Europe. It shall be subject to ratification, accep
tance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
2 The Convention shall enter into force three months after the da
te of the deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or
approval, provided that at least two of the States having carried out this
formality possess a common frontier.
3 In respect of a signatory State ratifying, accepting or approving
subsequently, the Convention shall come into force three months after the
date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 10
1 After the entry into force of this Convention, the Committee of
Ministers of the Council of Europe may decide unanimously to invite
any European non‑member State to accede thereto. This invitation must
receive the express agreement of each of the States which have ratified
the Convention.
2 Such accession shall be effected by depositing with the Secre
tary General of the Council of Europe an instrument of accession which
shall take effect three months after the date of its deposit.
Article 11
1 Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denoun
ce this Convention by means of notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe.
2 Such denunciation shall take effect six months after the date of
receipt by the Secretary General of such notification.
Article 12
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the
member States of the Council of Europe, and any State that has acceded
to this Convention of:
a any signature;
b any deposit of an instrument of ratification, acceptance, appro
val or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance
with Article 9 thereof;
d any declaration received in pursuance of the provisions of para
graph 2 of Article 2 or of paragraph 5 of Article 3;
e any notification receiv ed in pursuance of the provisions of Ar
ticle 11 and the date on which denunciation takes effect.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised there
to, have signed this Convention.
Done at Madrid, the 21st day of May 1980 in English and in
French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall
be deposited in the archives of the Council of Europe.
The Secretary General of the Council of Europe shall transmit
certified copies to each member State of the Council of Europe and to
any State invited to accede to this Convention.
Европска оквирна конвенција о прекограничној сарадњи
између територијалних заједница или власти
Преамбула
Државе чланице Савета Европе, потписнице ове конвенције,
Сматрајући да је циљ Савета Европе постизање већег једин
ства међу својим чланицама и унапређење сарадње између њих;
С обзиром да, како је дефинисано у члану 1. Статута Савета
Европе, овај циљ ће се следити посебно путем споразума у управ
ној области;
С обзиром да ће Савет Европе обезбедити учешће територи
јалних заједница или власти Европе у постизању свог циља;
С обзиром на потенцијални значај, за постизање овог циља,
сарадње између пограничних територијалних заједница или вла
сти у областима као што су регионални, урбани и рурални развој,
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заштите животне средине, побољшање јавних олакшица и услуга и
узајамна помоћ у ванредним ситуац
 ијама;
Имајући у виду искуство из прошлости које показује да са
радња између локалних и регионалних власти у Европи олакшава
за њих да извршавају своје задатке ефикасно и посебно доприноси
унапређењу и развоју пограничних региона;
Решене да унапреде такву сарадњу колико је то могуће и да до
принесу на тај начин економском и друштвеном напретку погранич
них региона, као и духу заједништва који уједињује народе Европе,
Договориле су се о следећем:
Члан 1.
Свака уговорна страна се обавезује да олакша и подстиче
прекограничну сарадњу између територијалних заједница или вла
сти у оквиру своје надлежности и територијалних заједница или
власти у надлежности других земаља потписница. Оне ће насто
јати да подстичу закључивање свих споразума и аранжмана који
могу бити неопходни за ову сврху уз поштовање различитих устав
них одредби сваке стране.
Члан 2.
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5. У том смислу, свака уговорна страна може, приликом пот
писивања ове конвенције или у каснијој комуникацији са Генерал
ним секретаром Савета Европе, навести надлежне органе, на осно
ву свог националног права, да врши контролу или надзор у вези са
предметним територијалним заједницама и властима.
Члан 4.
Свака уговорна страна ће настојати да реши све правне, ад
министративне или техничке потешкоће које би могле да ометају
развој и несметан рад прекограничне сарадње и консултоваће, у
мери у којој је то неопх одно, и друге уговорне стране.
Члан 5.
Уговорне стране размотриће оправданост давања територи
јалним заједницама или властима које се ангажују у прекогранич
ној сарадњи у складу са одредбама ове конвенције исте олакшице
као када би сарађивале на националном нивоу.
Члан 6.
Свака уговорна страна доставиће, у највећој могућој мери,
било које информације које траже друге државе потписнице да би
се олакшало њихово испуњавање обавеза по овој конвенцији.

1. За потребе ове конвенције, прекогранична сарадња ће под
разумевати сваку заједничку акцију покренуту са циљем да ојача
и одржава добросуседске односе између територијалних заједни
ца или власти у надлежности две или више земаља потписница и
закључивање било којих споразума и аранжмана неопходних за
ову сврху. Прекогранична сарадња ће се одвијати у оквирима над
лежности територијалних заједница или власти како је одређено
националним правом. Обим и природа тих овлашћења не може се
мењати овом конвенцијом.
2. За потребе ове конвенције, израз „територијалне заједнице
или власти” ће означавати заједнице, власти или тела која врше ло
калне и регионалне функције и предвиђене националним правом
сваке државе. Међутим, свака уговорна страна може, у време пот
писивања ове Конвенције или након обавештавања Генералног се
кретара Савета Европе, именовати заједнице, власти или тела, на
које намерава да ограничи примену Конвенције или које намерава
да искључи из њеног делокруга.

1. Уговорне стране проследиће Генералном секретару Савета
Европе све релевантне информације у вези са споразумима и аран
жманима предвиђене у члану 3.
2. Сваки предлог од стране једне или више земаља потписница
у циљу додавања или проширења ове конвенције или модела спора
зума и договора саопштавају се Генералном секретару Савета Евро
пе. Генерални секретар потом предлоге подноси Комитету министа
ра Савета Европе који ће одлучити о радњама које треба предузети.

Члан 3.

Члан 9.

1. За потребе ове конвенције, уговорне стране ће, у складу са
одредбама члана 2. став 2, охрабрити сваку иницијативу терито
ријалних заједница и власти инспирисаних оквирним аранжмани
ма између територијалних заједница и власти сачињених у Савету
Европе. Ако процене неопходним, могу узети у обзир билатералне
или мултилатералне моделе међудржавних споразума сачињених у
Савету Европе и створене са циљем да олакшају сарадњу између
територијалних заједница и власти. Закључени аранжмани и спо
разуми могу бити засновани на моделима и оквирним споразуми
ма, статутима и уговорима који су приложени уз ову конвенцију,
под бројевима 1.1 до 1.5 и 2.1 до 2.6 са било којим изменама које
захтевају посебне околности сваке земље потписнице. Ови моде
ли и оквирни споразуми, статути и уговори су намењени само као
смернице и немају карактер споразума.
2. Ако уговорне стране сматрају да је неопх одно да закљу
че међудржавне споразуме, оне могу, између осталог успоставити
контекст, облике и границе у оквиру којих територијалне заједнице
и власти остварују прекограничну сарадњу. Сваки споразум може
такође одредити власти или тела на које се односи.
3. Наведене одредбе неће спречити уговорне стране да при
бегну, споразумно, на друге облике прекограничне сарадње. Исто
времено, одредбе ове конвенције не треба тумачити на начин којим
би се поништили већ постојећи споразуми о сарадњи.
4. Споразуми и аранжмани ће бити закључени уз дужно по
штовање јурисдикције предвиђене унутрашњим правом сваке
земље потписнице у погледу међународних односа и опште по
литике и било којим правилима контроле или надзора у којима те
риторијалне заједнице или власти могу бити предмет.

1. Ова конвенција је отворена за потписивање државама чла
ницама Савета Европе. Она је предмет потврђивања, прихватања
или одобравања. Инструменти потврђивања, прихватања или одо
бравања депонују се код Генералног секретара Савета Европе.
2. Конвенција ступа на снагу три месеца од датума депоно
вања четвртог инструмента потврђивања, прихватања или одобра
вања, под условом да најмање две од држава које су спровеле ову
процедуру имају заједничку границу.
3. У односу на државу која потпише, потврди, прихвати или
одобрава накнадно, Конвенција ступа на снагу три месеца након
датума депоновања њеног инструмента потврђивања, прихватања
или одобравања.

Члан 7.
Свака уговорна страна постараће се да територијалне зајед
нице или власти буду информисане о начинима деловања који су
им омогућени по овој конвенцији.
Члан 8.

Члан 10.
1. Након ступања на снагу ове конвенције, Комитет министа
ра Савета Европе може једногласно одлучити да позове било коју
европску државу која није чланица да приступи. Овај позив мора
да добије изричиту сагласност сваке од држава која је потврдила
Конвенцију.
2. Такво приступање се врши депоновањем код Генералног
секретара Савета Европе инструмената о приступању, који ступа
на снагу три месеца након датума депоновања.
Члан 11.
1. Свака страна уговорница може, у мери у којој је то у њеном
интересу, отказати ову конвенцију путем обавештења упућеног Ге
нералном секретару Савета Европе.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 4 – Број 2

2. Отказ ступа на снагу шест месеци након датума пријема та
квог обавештења од стране Генералног секретара.
Члан 12.
Генерални секретар Савета Европе обавештава државе чла
нице Савета Европе, и сваку државу која је приступила овој кон
венцији о:
а) сваком потписивању;
б) сваком депоновању инструмента о ратификацији, прихва
тању, одобравању или приступању;
ц) сваком датуму ступања на снагу ове конвенције у складу са
чланом 9. Конвенције;
в) свакој изјави примљеној у складу са одредбама става 2.
члана 2. или става 5. члана 3. Конвенције;
е) сваком обавештењу примљеном у складу са одредбама чла
на 11. Конвенције и датуму када отказивање ступа на снагу.
Kao потврду тога доле потписани, овлашћени за потпис, пот
писали су ову конвенцију.
Сачињено у Мадриду, 21. маја 1980. на енглеском и францу
ском језику, оба текста једнаке важности, у једном примерку који се
депонује у архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Евро
пе ће доставити оверене копије свакој држави чланици Савета Евро
пе и свакој држави која је позвана да приступи овој конвенцији.
Члан 3.
Република Србија је поднела Изјаву следеће садржине:
„Република Србија, у складу са чланом 3. став 2. Конвенције
изјављује да ће његова примена бити предмет претходног закљу
чивања споразума са другим чланицама.
У супротном, примена споразума прекограничних сарадњи
потписаних од стране територијалних власти ће захтевати изричи
ту сагласност влада земаља потписница”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Либан о укидању виза
за носиоце дипломатских, специјалних и службених
пасоша
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Вла
де Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за
носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша, који је
донела Народна скупштина Републике Србије на седници Другог
ванредног заседања у 2016. години, 4. фебруара 2016. године.
ПР број 8
У Београду, 8. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Либан о укидању виза
за носиоце дипломатских, специјалних и службених
пасоша
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских,
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специјалних и службених пасоша, који је потписан у Бејруту, 22.
јула 2015. године, у оригиналу на српском, арапском и енглеском
језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ЛИБАН
О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ
ДИПЛОМАТСКИХ, СПЕЦИЈАЛНИХ И СЛУЖБЕНИХ
ПАСОША
Влада Републике Србије и
Влада Републике Либан,
у даљем тексту: „Стране”,
у жељи да даље унапређују развој билатералних односа и са
радње између две државе,
изражавајући спремност да држављане држава обе стране
који су носиоци дипломатских, специјалних и службених пасоша
ослободе обавезе прибављања улазне визе за улазак на територију
обе државе,
полазећи од Бечке конвенције о дипломатским односима из
1961. године и Бечке конвенције о конзуларним односима из 1963.
године,
постигле су следећи споразум:
Члан 1.
1. Пасоши Републике Србије на које се примењује Споразум
су: дипломатски и службени.
2. Пасоши Републике Либан на које се примењује Споразум
су: дипломатски, специјални и службени.
Члан 2.
1. Две Стране ће омогућити држављанима својих држава, но
сиоцима пасоша из члана 1. овог споразума, да уђу, да изађу и пре
лазе преко територије њихове државе без улазне визе и плаћања
било какве таксе.
2. Република Србија омогућиће држављанима Републике Ли
бан носиоцима дипломатских, специјалних и службених пасоша
да бораве на њеној територији у трајању највише до 90 дана.
3. Република Либан омогућиће држављанима Републике Ср
бије, носиоцима дипломатских и службених пасоша да бораве на
њеној територији у трајању највише до 90 дана.
Члан 3.
Када једна од две Стране именује свог држављанина у сво
је дипломатско конзуларно представништво на територији државе
друге Стране, обавестиће о именовању другу Страну пре доласка
именованог лица на територију њене државе.
Члан 4.
1. Две Стране су сагласне да размене узорке својих пасоша
из члана 1. овог споразума, дипломатским путем, пре потписивања
Споразума.
2. У случају да једна од Страна мења пасоше које издаје, до
ставиће другој Страни узорак свог новог пасоша пре датума њего
вог увођења.
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3. Ако обе Стране мењају домаће прописе који се односе на
дипломатске, специјалне и службене пасоше, обавестиће о томе
другу Страну.
Члан 5.
Држављани било које Стране, који су носиоци дипломатског,
специјалног и службеног пасоша, не могу да раде, да се баве било
којом делатношћу нити да студирају у држави друге Стране ако не
поштују правила и прописе који се примењују у обе државе, а од
носе се на те активности.
Члан 6.
1. Држављани једне Стране могу улазити на територију држа
ве друге Стране искључиво преко граничних прелаза предвиђених
за међународни путнички саобраћај.
2. Држављани једне Стране носиоци пасоша из члана 1. овог
споразума, дужни су да поштују законе и прописе који су на снази
на територији државе друге Стране за време боравка на тој тери
торији.
Члан 7.
1. Обе Стране задржавају право да ускрате право уласка на
територију своје државе, или боравак на тој територији било којем
држављанину друге Стране који је носилац дипломатског, специ
јалног или службеног пасоша, у складу са својим прописима.
2. Уколико држављанин било које Стране изгуби или оште
ти свој пасош, или му пасош буде оштећен, на територији државе
друге Стране, он/она обавестиће о томе надлежне органе те Стране
како би они поступили на одговарајући начин. Надлежно дипло
матско-конзуларно представништво издаће нови пасош или путну
исправу свом држављанину и о томе обавестити надлежне органе
земље пријема.
Члан 8.
Две Стране изражавају спремност да гарантују највиши сте
пен безбедности пасоша и путних исправа од фалсификовања. Две
Стране ће их ускладити са минималним стандардима безбедности
за путне исправе које се машински очитавају, а које је препоручила
Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ИЦАО).
Члан 9.
Овај споразум не утиче на права и обавезе двеју Страна које
произил азе из међународних споразума и уговора чије су једна или
обе чланице.
Члан 10.
Сви спорови који настану између две Стране у вези са тума
чењем и применом овог споразума решаваће се путем консултаци
ја и преговорима између страна, дипломатским путем.
Члан 11.
1. Све измене и допуне овог споразума две Стране ће узајам
но договорити и извршити разменом званичних нота, дипломат
ским путем. Измене ће ступити на снагу на начин предвиђен у чла
ну 12. овог споразума.
2. Свака од Страна може привремено обуставити примену
овог споразума у целини или делимично из разлога унутрашње
безбедности, јавног реда и здравља. Обавештење о таквој обуста
ви, односно настављању примене Споразума одмах се доставља
другој Страни, дипломатским путем.
Члан 12.
Овај споразум ступа на снагу 30 дана од дана пријема послед
њег обавештења у којем се две Стране обавештавају да је окончана
неопх одна унутрашња процедура за његово ступање на снагу. Овај
споразум закључује се на период од годину дана и аутоматски се
продужава на исти период важења, осим уколико једна од Страна
не обавести другу у писменој форми, дипломатским путем, да на
мерава да откаже Споразум. Отказ ступа на снагу 30 дана од дана
званичног обавештења о отказу.
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Овај споразум сачињен је у два оригинална примерка, сваки
на српском, арапском и енглеском језику, при чему су сви текстови
једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван
је текст на енглеском језику.
Сачињено у Бејруту, 22. јула 2015. године
ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ивица Дачић, с.р.

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ ЛИБАН
Жибран Босила, с.р.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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С П О РА З У 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
Број 946
Министарство спољних послова Републике Србије изражава
поштовање Амбасади Државе Кувајта у Београду и у вези са но
том Амбасаде бр. АМВ-VN-M-119 од 5. јуна 2014. године, којом
се обавештава председник Владе Републике Србије да је Влада Др
жаве Кувајта одлучила да донира Влади Републике Србије помоћ
у вредности до милион америчких долара за обнову од разорних
поплава које су погодиле Србију у мају 2014. године, и у вези са
консултацијама одржаним између представника Канцеларије Вла
де Србије за помоћ и обнову поплављених подручја и Амбасаде
Државе Кувајт у Београду, има част да, у име Владе Републике Ср
бије, предложи следећи споразум:
1. Влада Државе Кувајт донира Влади Републике Србије по
моћ у износу до једног милион америчких долара, што подразумева
и повезане трошкове и дажбине око расподеле помоћи од стране
представника Државе Кувајт, у циљу обнове од поплава, на начин
заједнички усаглашен у консултацијама представника обеју страна.
2. Влада Републике Србије се стара да се бесповратна помоћ
Владе Државе Кувајт користи адекватно и искључиво у циљу об
нове подручја погођених поплавама и пружања помоћи становни
штву поменутих области.
3. Представници Владе Државе Кувајт и Владе Републике Ср
бије заједнички су се сагласили да се први део помоћи састоји од
донације у виду изградње 25 монтажних кућа у укупној вредности
у износу од EUR 400.000, док ће представници Амбасаде Државе
Кувајт и Друштва црвеног полумесеца Кувајта директно прегова
рати и извршити уплату извођачу грађевинских радова.
4. Влада Државе Кувајт и Влада Републике Србије заједнич
ки су се споразумеле да се други део помоћи у укупном износу од
EUR 229.000 искористи за обнову два моста у Општини Крупањ
(на реци Ликодри и реци Богоштици) и да представници Амбаса
де Државе Кувајт и Друштва црвеног полумесеца Кувајта изврше
уплату донираних средстава за поменуте радове преко Канцелари
је Владе Србије за помоћ и обнову поплављених подручја.
5. Даљи процедурални детаљи у вези са спровођењем овог
споразума биће договорени путем директних консултација надле
жних представника двеју влада.
6. Роба и услуге, као и увоз добара који ће се финансирати из
поменуте донације, биће изузети од ПДВ-а и царина.
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7. Ова нота и одговор Амбасаде на ноту сматрају се потврдом
споразума двеју влада о донацији, који ступа на снагу датумом на
веденим на одговору Амбасаде на ноту.
Министарство спољних послова Републике Србије користи
ову и прилику да Амбасади Државе Кувајт у Београду понови из
разе дубоког уважавања.
У Београду, 13. јануар а 2016. године
Амбасада Државе Кувајт
Београд
N 946
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia presents
its compliments to the Embassy of the State of Kuwait in Belgrade and,
with reference to the Embassy’s Note No. AMB-VN-M-119 of 5 June
2014, informing the Prime Minister of the Republic of Serbia that the
Government of the State of Kuwait has decided to donate the aid in the
amount of up to one million US dollars to the Government of the Re
public of Serbia for rehabilitation from the devastating floods that af
fected the Country in May 2014, and with reference to the consultations
held between the representatives of the Flood Affected Areas Assistan
ce and Rehabilitation Office of the Government of the Republic of Ser
bia and the Embassy of the State of Kuwait in Belgrade, has the honour
to propose, on behalf of the Government of the Republic of Serbia, the
following understanding:
1. The Government of the State of Kuwait shall donate to the Go
vernment of the Republic of Serbia assistance of up to one million US
dollars, inclusive of related costs and charges of administering the aid
by the representatives of the State of Kuwait, for rehabilitation from
floods, in a manner jointly agreed in consultations between the repre
sentatives of both sides.
2. The Government of the Republic of Serbia shall ensure that
the aid granted by the Government of the State of Kuwait shall be used
properly and exclusively to rehabilitate the flood-affected areas and to
assist the population in the said areas.
3. It is jointly agreed by the representatives of the Government of
the State of Kuwait and the Government of the Republic of Serbia that
the first part of the aid shall comprise a donation of 25 prefabricated
houses to be built in the total value of EUR 400 000, with the repre
sentatives of the Embassy of the State of Kuwait and the Kuwait Red
Crescent Society directly negotiating and executing the payment to the
building contractor.
4. It is jointly agreed by the representatives of the Government
of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Serbia
that the second part of the aid in the total value of EUR 229 000 shall
be used for rebuilding of two bridges in the Municipality of Krupanj
(on River Likodra and on River Bogostica), and that the representatives
of the Embassy of the State of Kuwait and the Kuwait Red Crescent
Society will execute the payment of donation funds for the said works
through the Flood Affected Areas Assistance and Rehabilitation Office
of the Government of the Republic of Serbia.
5. Further procedural details regarding the implementation of the
present understanding shall be agreed upon in direct consultations bet
ween the relevant representatives of the two Governments.
6. The goods and services, and the import of goods which shall
be financed by the aforesaid donation, shall be exempt from VAT and
customs duty.
7. This Note and the Note in reply from the Embassy of the State
of Kuwait in Belgrade shall constitute an agreem
 ent on donation bet
ween the two Governments, which shall enter into force on the date of
the Embassy’s Note in reply.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia avails
itself of this opportunity to renew to the Embassy of the State of Kuwa
it in Belgrade the assurances of its highest consideration.
o

Belgrade, 13. January 2016
EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT
Belgrade
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Амбасада
Државе Кувајт
Београд

АМВ-VN-M-001/16
Вербална нота
Амбасада Државе Кувајт у Београду изражава поштовање
Министарству спољних послова Републике Србије и има част да
потврди пријем ноте Министарства број 946 од 13. јануара 2016.
године, која гласи:
„Министарство спољних послова Републике Србије изражава
поштовање Амбасади Државе Кувајта у Београду и у вези са нотом
Амбасаде број АМВ-VN-M-119 од 5. јуна 2014. године, којом се
обавештава председник Владе Републике Србије да је Влада Др
жаве Кувајта одлучила да донира Влади Републике Србије помоћ
у вредности до милион америчких долара за обнову од разорних
поплава које су погодиле Србију у мају 2014. године, и у вези са
консултацијама одржаним између представника Канцеларије Вла
де Србије за помоћ и обнову поплављених подручја и Амбасаде
Државе Кувајт у Београду, има част да, у име Владе Републике Ср
бије, предложи следећи споразум:
1. Влада Државе Кувајт донира Влади Републике Србије по
моћ у износу до једног милион америчких долара, што подразумева
и повезане трошкове и дажбине око расподеле помоћи од стране
представника Државе Кувајт, у циљу обнове од поплава, на начин
заједнички усаглашен у консултацијама представника обеју страна.
2. Влада Републике Србије се стара да се бесповратна помоћ
Владе Државе Кувајт користи адекватно и искључиво у циљу об
нове подручја погођених поплавама и пружања помоћи становни
штву поменутих области.
3. Представници Владе Државе Кувајт и Владе Републике Ср
бије заједнички су се сагласили да се први део помоћи састоји од
донације у виду изградње 25 монтажних кућа у укупној вредности
у износу од EUR 400.000, док ће представници Амбасаде Државе
Кувајт и Друштва црвеног полумесеца Кувајта директно прегова
рати и извршити уплату извођачу грађевинских радова.
4. Влада Државе Кувајт и Влада Републике Србије заједнич
ки су се споразумеле да се други део помоћи у укупном износу од
EUR 229.000 искористи за обнову два моста у Општини Крупањ
(на реци Ликодри и реци Богоштици) и да представници Амбаса
де Државе Кувајт и Друштва црвеног полумесеца Кувајта изврше
уплату донираних средстава за поменуте радове преко Канцелари
је Владе Србије за помоћ и обнову поплављених подручја.
5. Даљи процедурални детаљи у вези са спровођењем овог
споразума биће договорени путем директних консултација надле
жних представника двеју влада.
6. Роба и услуге, као и увоз добара који ће се финансирати из
поменуте донације, биће изузети од ПДВ-а и царина.
7. Ова нота и одговор Амбасаде на ноту сматрају се потврдом
споразума двеју влада о донацији, који ступа на снагу датумом на
веденим на одговору Амбасаде на ноту.
Министарство спољних послова Републике Србије користи
ову и прилику да Амбасади Државе Кувајт у Београду понови из
разе дубоког уважавања”.
Амбасада Државе Кувајт у Београду има част да потврди при
хватање горе поменутог предлога и да потврди да нота Министар
ства спољних послова Републике Србије и одговор Амбасаде на
ноту чине споразум двеју влада о донацији, који ступа на снагу да
тумом наведеним на овој узвратној ноти.
Амбасада Државе Кувајт у Београду користи ову прилику да
Министарству спољних послова Републике Србије понови изразе
најдубљег уважавања.
Министарство спољних послова Републике Србије
У Београду, 14. јануара 2016. године
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8. фебруар 2016.
Embassy of the State of Kuwait
Belgrade

AMB-VN-M-001/16
Verbal Note
The Embassy of the State of Kuwait in Belgrade presents its com
pliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia
and has the honour to acknowledge the receipt of the latter’s note No.
946 dated January 13, 2016, which reads as follows:
“The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia pre
sents its compliments to the Embassy of the State of Kuwait in Belgra
de and, with reference to the Embassy’s Note No. AMB-VN-M-119 of
5 June 2014, informing the Prime Minister of the Republic of Serbia
that the Government of the State of Kuwait has decided to donate the
aid in the amount of up to one million US dollars to the Government
of the Republic of Serbia for rehabilitation from the devastating floods
that affected the Country in May 2014, and with reference to the con
sultations held between the representatives of the Flood Affected Areas
Assistance and Rehabilitation Office of the Government of the Repu
blic of Serbia and the Embassy of the State of Kuwait in Belgrade, has
the honour to propose, on behalf of the Government of the Republic of
Serbia, the following understanding:
1. The Government of the State of Kuwait shall donate to the Go
vernment of the Republic of Serbia assistance of up to one million US
dollars, inclusive of related costs and charges of administering the aid
by the representatives of the State of Kuwait, for rehabilitation from
floods, in a manner jointly agreed in consultations between the repre
sentatives of both sides.
2. The Government of the Republic of Serbia shall ensure that
the aid granted by the Government of the State of Kuwait shall be used
properly and exclusively to rehabilitate the flood-affected areas and to
assist the population in the said areas.
3. It is jointly agreed by the representatives of the Government of
the State of Kuwait and the Government of the Republic of Serbia that
the first part of the aid shall comprise a donation of 25 prefabricated
houses to be built in the total value of EUR 400.000, with the repre
sentatives of the Embassy of the State of Kuwait and the Kuwait Red
Crescent Society directly negotiating and executing the payment to the
building contractor.
4. It is jointly agreed by the representatives of the Government
of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Serbia
that the second part of the aid in the total value of EUR 229.000 shall
be used for rebuilding of two bridges in the Municipality of Krupanj
(on River Likodra and on River Bogostica), and that the representatives
of the Embassy of the State of Kuwait and the Kuwait Red Crescent
Society will execute the payment of donation funds for the said works
through the Flood Affected Areas Assistance and Rehabilitation Office
of the Government of the Republic of Serbia.
5. Further procedural details regarding the implementation of the
present understanding shall be agreed upon in direct consultations bet
ween the relevant representatives of the two Governments.
6. The goods and services, and the import of goods which shall
be financed by the aforesaid donation, shall be exempt from VAT and
customs duty.
7. This Note and the Note in reply from the Embassy of the State
of Kuwait in Belgrade shall constitute an agreem
 ent on donation bet
ween the two Governments, which shall enter into force on the date of
the Embassy’s Note in reply.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia avails
itself of this opportunity to renew to the Embassy of the State of Kuwa
it in Belgrade the assurances of its highest consideration.”
The Embassy of the State of Kuwait in Belgrade has the honour
to confirm the acceptance of the foregoing proposal and to confirm that
the Note by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia
and the Embassy’s Note in reply shall constitute an agreem
 ent on dona
tion between the two Governments, which shall enter info force on the
date of this Note in reply.
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The Embassy of the State of Kuwait in Belgrade avails itself of
this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Re
public of Serbia the assurances of its highest consideration.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia
Belgrade; January 14, 2016
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M Е М О РА Н Д У М
о разумевању о економској сарадњи између
Владе Републике Србије и Комисије Афричке уније
ПРЕАМБУЛА
Влада Републике Србије и Комисија Афричке уније (у даљем
тексту: Стране),
– У складу са дубоко укорењеним пријатељским везама,
– Са жељом да развијају и јачају политичку и економску са
радњу између Страна на бази једнакости, узајамног поштовања и
солидарности, имајући у виду корисне везе и искуства која датира
ју из времена плодне сарадње у оквиру Покрета несврстаних,
– Охрабрујући пословне односе, посебно између институција
и организација које се баве спољном трговином, као и успоставља
њем заједничких инвестиционих пројеката и олакшавањем улага
ња у различите области привреде, инфраструктуре, грађевинар
ства, трговине, пољопривреде и индустрије,
Договориле су се о следећем:
Члан 1.
Стране су се договориле да ће радити заједно у циљу иден
тификовања области од заједничког интереса за сарадњу, како би
даље унапредиле дубоко укорењене пријатељске везе и међусобне
односе, као и да ће истражити области у којима могу конструктив
но да се ангажују, како би обезбедиле стабилне услове за узајамно
унапређење трговинске и привредне сарадње, чиме ће допринети
побољшању животних услова својих грађана.
Стране су се договориле да ће успоставити и одржавати ефи
касне и редовне консултације, сарадњу и међусобну размену ин
формација, у циљу подршке овој иницијативи.
Стране су идентификовале следеће циљеве:
а) јачање и унапређење економске, трговинске и инвестицио
не сарадње између Страна;
б) испитивање нових области економске сарадње, као и са
радње на пољу науке и технологије;
ц) стварање повољних услова за развој међусобне трговине,
директних улагања, трговинских активности, индустријске сарад
ње, размену искустава путем испуњавања трговинских програма и
обуке експерата из различитих области;
д) јачање трговинских веза;
е) пружање помоћи у идентификацији конкретних инвести
ционих могућности;
ф) подстицање заједничког коришћења економских могућно
сти у трећим земљама;
г) подстицање унапређења сарадње у трансферу технологија
и истраживању и развоју у областима од заједничког интереса које
се односе на привредни и трговински развој.
Члан 2.
Државе Страна су, у циљу проналажења нових економских
могућности, одлучиле да подрже и олакшају међусобну сарадњу у
следећим областима:
1. Инвестициона сарадња
а) препознавање и унапређење инвестиционих могућности;
б) узајамно обавештавање о законима и прописима који ре
гулишу страна улагања и било каквим њиховим изменама и допу
нама.
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ц) идентификовање специфичних пројеката и сектора од мо
гућег интереса за сарадњу.
2. Трговинска сарадња
а) промовисање и пружање подршке трговинским и инве
стиционим активностима, тржишним анализама, размени комер
цијалних и маркетиншких информација, пословних и институци
оналних веза, и других иницијатива, које окупљају потенцијалне
пословне партнере;
б) пружање помоћи у организовању индустријских сајмова,
изложби и мисија и других промотивних активности;
ц) разматрање препрека у трговини које би могле да угрозе
остваривање циљева овог меморандума;
д) подстицање трговинске сарадње између компанија Страна
у трећим земљама.
3. Индустријска сарадња
Државе Страна ће јачати индустријску сарадњу на свим по
љима од заједничког интереса, са циљем да развију и унапреде
своје економије, кроз пружање подршке и подстицање:
а) пословних интереса у њиховим напорима да успоставе за
једничка улагања;
б) трансфера технологије кроз истраживачке програме, са ци
љем да промовишу учешће, прилагођавање и побољшање постоје
ћих и нових технолошких производа и процеса;
ц) размене информација о технологијама и трансфер знања
(know-how).
Члан 3.
Главне области сарадње биће у секторима одговарајућих еко
номских, привредних и индустријских приоритета Страна.
Стране су одлучиле да промовишу заједничку сарадњу у сле
дећим областима:
а) инфраструктура,
б) грађевинарство,
ц) енергетика и рударство,
д) пољопривреда и прехрамбена индустрија,
е) шумарство,
ф) заштита животне средине,
г) здравство,
х) ИКТ сектор,
и) туризам,
ј) образовање,
к) наука и технологија и
л) остале области сарадње, о којима се заједнички договоре.
Члан 4.
1. Примена овог меморандума захтева блиску координацију
и консултације Страна. Сходно томе, Стране су сагласне да оснују
Заједнички комитет за економску сарадњу (у даљем тексту: Зајед
нички комитет), као основу за размену информација и консултаци
је и решавање различитих питања у вези са проналажењем начина
за јачање економских, трговинских и инвестиционих веза.
2. Заједнички комитет ће организовати редовне сусрете, наиз
менично у Београду и Адис Абеби, или ванредне, на основу писме
ног захтева једне од Страна.
3. Уколико Стране буду сматрале потребним, Заједнички ко
митет може да организује подкомитете, који ће се бавити одређе
ним темама. Подкомитети ће извештаје о свом раду подносити За
једничком комитету.
4. Задаци Заједничког комитета ће, између осталог, обухватити:
a) оцену развоја и достигнутог нивоа економске сарадње;
б) идентификацију нових могућности за промоцију и интен
зивирање узајамне економске сарадње;
ц) разраду препорука и предлога за побољшање услова за са
радњу, као и идентификовање приоритета у сарадњи;
д) подношење препорука за ефикаснију примену овог мемо
рандума.
Члан 5.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Репу
блике Србије и Комисија Афричке Уније надлежни су за примену
овог меморандума.
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Члан 6.
Овај меморандум ни на који начин неће стварати финансијске
обавезе Странама, осим уз њихову претходну обострану и изричи
ту сагласност у писаној форми.
Члан 7.
Стране се обавезују да ће путем преговора и у доброј вери
да остваре напоре за решавање свих евентуалних спорова и неспо
разума, који могу да настану у вези са спровођењем и тумачењем
овог меморандума. Сваки спор око тумачења или примене било ко
је његове одредбе, решаваће се путем преговора или на начин о
коме ће се Стране заједнички договорити.
Члан 8.
Ништа у овом меморандуму неће се тумачити, нити ће утица
ти на права и обавезе које Стране уживају на основу међународних
споразума и закона, које примењују.
Члан 9.
Овај меморандум ступа на снагу на дан пријема последњег оба
вештења, којим Стране обавештавају једна другу да су испуњене све
унутрашње процедуре које су неопходне за његово ступање на снагу.
Овај меморандум важиће у иницијалном периоду од пет (5)
година од дана ступања на снагу, а по истеку тог рока аутоматски
ће се обнављати за исти петогодишњи период, осим ако га једна
од Страна не раскине слањем писменог обавештења другој Страни
о својој намери, годину дана пре истека његовог иницијалног или
обновљеног рока важења.
Овај меморандум може бити измењен уз писмену сагласност
Страна. Измене ће ступити на снагу у складу са процедуром која је
наведена у првом параграфу овог члана.
Сачињено у Београду, 27. јуна 2015. године, у два оригинал
на примерка на српском и енглеском језику, при чему су оба текста
подједнако веродостојна.
ЗА
ЗА
ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОМИСИЈУ АФРИЧКЕ УНИЈЕ
Нкосазана Дламини – Зума
Ивица Дачић
председавајућа Комисија
Министар спољних послова
Афричке уније
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 deep-rooted 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 NonAligned 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 deeprooted 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
know-how.
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.
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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 sub-committees working on specific topics. The sub-committees
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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П Р О Т О К ОЛ
о обезбеђивању фитосанитарних захтева између
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије и Федералне службе
за ветеринарски и фитосанитарни надзор Рускe
Федерацијe, код узајамних испорука производа
са високим фитосанитарним ризиком
1. Овај протокол (у даљем тексту: Протокол) о обезбеђивању
фитосанитарних захтева између Министарства пољопривреде и за
штите животне средине Републике Србије и Федералне службе за
ветеринарски и фитосанитарни надзор Рускe Федерацијe, код уза
јамних испорука производа са високим фитосанитарним ризиком
(у даљем тексту заједно названи „Стране” и појединачно „Страна”)
усмерен је на обезбеђивање фитосанитарне безбедности територи
је земаља Страна и учвршћивање узајамне сарадње у области биљ
ног карантина.
Стране ће реализовати сарадњу о оквиру Међународне кон
венције о биљном карантину и заштити биља (IPPC), међуна
родних стандарда о фитосанитарним мерама, Споразума WTO о
примени санитарних и фитосанитарних мера и националним пра
вилима и нормама Страна о обезбеђивању биљног карантина.
2. Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде и за
штите животне средине Републике Србије биће одговорна за спро
вођење одредаба овог протокола са српске Стране.
3. О изменама Листи карантински штетних организама одго
варајућа Страна обавештава другу Страну најкасније 30 дана од
тренутка измена.
4. Фитосанитарни сертификати који се издају у складу са од
редбама IPPC и међународним стандардима о фитосанитарним
мерама потврђиваће да роба која се извози не садржи штетне ор
ганизме, који имају карантински значај за земљу увоза и да ће би
ти испоштовани други међународни и национални фитосанитарни
захтеви.
5. Фитосанитарни сертификати ће се састављати на енгле
ском језику.
6. Стране ће по потреби одржавати састанке у роковима и на
местима које Стране договоре, а у циљу разматрања мера за реали
зацију овог протокола.
7. Стране ће предузимати све неопходне мере за обезбеђива
ње праћења свих активности на контроли фитосанитарне безбед
ности производа који се извозе, у процесу њихове производње,
превоза, припреме за отпрему и фитосанитарне сертификације.
8. Српска Страна вршиће добровољну регистрацију извозни
ка производа са високим фитосанитарним ризиком у Руску Феде
рацију и њихов списак доставља Руској Страни.
9. Српска Страна ће водити актуелни регистар фитосанитар
них сертификата састављених за Руску Федерацију и Россељхо
знадзору (Федералној служби за ветеринарски и фитосанитарни
наџор) обезбеђује приступ регистру.
10. Стране могу да постављају додатне фитосанитарне захте
ве приликом увоза појединих врста производа са високим фитоса
нитарним ризиком.
11. Стране подржавају сваку иницијативу професионалних
асоцијација, удружења и лабораторија, која је усмерена на повећа
ње нивоа фитосанитарне безбедности производа са високим фито
санитарним ризиком и реализацију Протокола.
12. У случају реекспорта производа са високим фитосанитар
ним ризиком производи који подлежу карантину обавезно мора
ју имати фитосанитарни сертификат на реекспортном обрасцу уз
прилагање оригинала фитосанитарног сертификата земље произ
вођача или његове копије коју је оверила Страна извозница.
13. У случају да се у месту проласка преко државне грани
це или на крајњем одредишту открије производ са карантинским
штетним организмима или друге повреде међународних и/или
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националних фитосанитарних захтева земље увозника, Стране
имају право на повраћај, задржавање, прераду или уништавање ро
бе, о чему ће Страна извозница бити обавештена у писаном облику.
14. У случају да руска Страна открије честе прекршаје (два и
више пута) српска Страна ће такву организацију привремено изба
цити из списка извозника у Руску Федерацију производа са висо
ким фитосанитарним ризиком, о чему ће информисати руску Стра
ну. Враћање овог права наведеној организацији могуће је након
што руска Страна размотри основану молбу српске Стране.
15. Средства за транспорт, контејнери, материјал за пакова
ње, који се користе приликом извоза и увоза производа са високим
фитосанитарним ризиком, морају бити претходно, пре испоруке,
очишћена и/или у случају потребе дезинфикована. Подаци о дез
инфекцији се наводе у фитосанитарном сертификату у пољу „До
пунска декларација”.
16. Стране ће у одређеним случајевима пружати професио
налну, техничку и другу помоћ у циљу реализације Протокола.
17. Стране могу у било ком тренутку и уз узајамну сагласност
уносити измене у Протокол.
18. Сви спорови, везани за интерпретацију и примену овог
протокола решаваће се путем преговора на основу међусобног до
говора Страна.
19. Протокол ће се примењивати од дана када Стране исти
потпишу.
20. Свака од Страна може поништити Протокол у било ком
тренутку упутивши претходно и то шест месеци раније одговара
јуће обавештење другој Страни.
Овај протокол не представља међународни уговор, не произ
води права и обавезе које регулише међународно право.
Као потврду горенаведеног протокол потписују овлашћени
представници Страна у два оригинална примерка, сваки на срп
ском и руском језику.
За српску страну
Mинистар пољопривреде
и заштите животне средине
Републике Србије
проф. др Снежана
Богосављевић Бошковић
12. јануара 2016. године

За руску страну
Руководилац Федералне службе
за ветеринарски
и фитосанитарни надзор
Руске Федерације
Сергеј Данкверт
12. јануара 2016. године
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УГОВОР
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
Београд, 31. децембар 2015. године
Ваша екселенцијо,
Част ми је да у име Владе Републике Србије потврдим сагла
сност са Вашим предлогом Уговора о финансијској сарадњи:
1. Влада Савезне Републике Немачке омогућава зајмоприма
оцу кога ће Влада Савезне Републике Немачке и Влада Републике
Србије заједно изабрати, или већем броју зајмопрималаца, у овом
случају комерцијалних банака, које ће обе владе заједно изабрати
да од Кредитне банке за обнову (КФВ) за пројекат „Подстицање
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инвестиција у енергетску ефикасност и обновљиве изворе енер
гије преко банкарског сектора (еко-кредити)” (PN 2012.6612.1 и
2015.6794.0) добије зајам уз повољну каматну стопу у износу до
106,5 милиона евра (словима: сто шест милиона петсто хиљада
евра), који ће се одобрити у оквиру званичне развојне сарадње
уколико се након провере утврди да пројекти испуњавају услове
за подстицање у складу са критеријумима развојне политике. Овај
пројекат не може бити замењен другим пројектима.
2. Осим тога, Влада Савезне Републике Немачке омогућава
примаоцу кога ће обе владе заједно изабрати или већем броју при
малаца, у овом случају комерцијалних банака, које ће заједно иза
брати да од КФВ-а за неопходне пропратне мере (PN 2012.7039.6)
у циљу реализације и надгледања пројекта из тачке 1. добије фи
нансијски допринос у износу до милион евра (словима: милион
евра), кроз пружање консултантских услуга.
Његова екселенција
Амбасадор Савезне Републике Немачке
Господин Aксел Дитман
Београд
3. У случају да Влада Савезне Републике Немачке касни
је омогући Влади Републике Србије или другим примаоцима које
ће обе владе заједно изабрати да од КФВ-а добију додатне зајмове
или финансијске доприносе за припрему пројекта из тачке 1. или
друге финансијске доприносе за неопх одне пропратне мере у циљу
реализације и надгледања пројекта из тачке 1, примењиваће се овај
уговор.
4. Финансијски доприноси за припремне и пропратне мере из
тачке 2. претвориће се у зајмове уколико се не користе за такве
мере.
5. Коришћење износа из тач. 1. и 2, услови под којима ће би
ти одобрени, као и поступак давања налога утврђују се уговорима,
који ће се закључити између КФВ-а и прималаца зајмова и финан
сијских доприноса, у овом случају комерцијалних банака, а који
подлежу законским прописима Савезне Републике Немачке.
6. Сагласност у вези са износима из тач. 1. и 2. се повлачи
уколико у року од осам година од године давања сагласности не
буду закључени одговарајући уговори о зајму и финансирању. За
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део износа зајма у висини од 21,5 милиона евра, рок истиче 31.
децембра 2017. године, а за преостали износ зајма у висини од 85
милиона евра, као и за износ намењен реализацији пропратних ме
ра у висини од милион евра рок истиче 31. децембра 2020. године.
7. Влада Републике Србије ће подстицати овај пројекат и по
држати КФВ посебно приликом истицања и остваривања евенту
алних потраживања према примаоцима зајмова односно финансиј
ских доприноса у вези са отплатом доспелих износа.
8. Влада Републике Србије ослобађа КФВ од свих пореза и
других јавних дажбина који се у Републици Србији наплаћују у ве
зи са закључењем и реализацијом уговора из тачке 5.
9. Влада Републике Србије, при превозу путника и робе у
поморском, друмском и ваздушном саобраћају, који се обавља на
основу одобрења зајма и финансијских доприноса, препушта пут
ницима и добављачима слободни избор превозних предузећа. Она
неће предузимати никакве мере којима би се искључило или оте
жало равноправно учешће превозних предузећа са седиштем у Са
везној Републици Немачкој, те ће у датом случају издати потребне
дозволе за учешће тих предузећа.
10. У складу са чланом 102. Повеље Уједињених нација, Са
везна Република Немачка ће непосредно по ступању на снагу овог
уговора покренути његову регистрацију у Секретаријату Уједиње
них нација. Друга страна уговорница ће бити обавештена о извр
шеној регистрацији, уз навођење регистарског броја Уједињених
нација, чим Секретаријат Уједињених нација буде потврдио реги
страцију.
11. Овај уговор се закључује на српском и немачком језику,
при чему је сваки текст подједнако веродостојан.
Као први потпредседник Владе и министар спољних послова,
желим да потврдим да ће писмо Ваше екселенције и ово писмо чи
нити Уговор између Владе Републике Србије и Савезне Републи
ке Немачке о финансијској сарадњи за пројекат „Подстицање ин
вестиција у енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије
кроз банкарски сектор (Еко-кредити)” који ступа на снагу датумом
потписивања овог писма.
Изволите, Ваша екселенцијо, примити изразе мог особитог
поштовања.
Ивица Дачић
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УГОВОР
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
Београд, 31. децембар 2015. године
Ваша екселенцијо,
Част ми је да у име Владе Републике Србије потврдим сагла
сност са Вашим предлогом Уговора о техничкој сарадњи:
1. Влада Републике Србије и Влада Савезне Републике Не
мачке заједно подржавају следеће пројекте:
а) Реформа стручног образовања (PN: 2012.2226.4);
б) Управљање земљиштем (PN: 2012.2225.6);
уколико се након провере утврди да наведени пројекти испу
њавају услове за добијање подршке.
2. Циљ ових пројеката је да допринесу социјалном и економ
ском развоју Републике Србије.
3. Влада Савезне Републике Немачке за реализацију пројека
та наведених под бројем 1. о свом трошку обезбеђује особље и ма
теријал и евентуално финансијске доприносе у укупној вредности
од 5 милиона евра (словима: пет милиона евра). Она задужује Не
мачку организацију за међународну сарадњу (GIZ GmbH) за спро
вођење пројеката наведених под бројем 1.
Његова екселенција
Амбасадор Савезне Републике Немачке
Господин Aксел Дитман
Београд
4. У циљу доследне реализације пројеката наведених под
бројем 1. Влада Републике Србије саставља спецификован буџет
ски план и обезбеђује да институције којима поверује спровођење
пројеката изврше услуге неопходне за реализацију пројеката наве
дених под бројем 1.

8. фебруар 2016.

5. Појединости о пројектима наведеним под бројем 1. као и
о услугама и обавезама које треба да буду извршене, утврђују се
појединачним уговорима о реализацији пројекта односно евен
туално и уговорима о финансирању, који ће се закључити између
организације за спровођење GIZ GmbH наведене под бројем 3. и
институција којима ће Влада Републике Србије поверити реализа
цију пројеката. Наведени уговори о реализацији пројеката односно
евентуално и уговори о финансирању подлежу законским пропи
сима Савезне Републике Немачке.
6. Уз узајамну сагласност наших двеју влада, пројекти наве
дени под бројем 1. могу бити замењени другим пројектима.
7. Сагласност у вези са пројектима наведеним под бројем 1. и
износом техничке сарадње наведеним под бројем 3. се неопозиво
повлачи уколико у року од седам година од године давања сагла
сности не буду закључени уговори о реализацији пројекта и евен
туално уговори о финансирању наведени под бројем 5. Без обзира
на одредбе из броја 6, рок за сагласности дате за ову годину исти
че 31. децембра 2022. године. Уколико у предвиђеном року само за
део датих сагласности буду закључени уговори о реализацији про
јекта односно евентуално уговори о финансирању, ова клаузула о
повлачењу сагласности важи само за овај део износа који још није
обухваћен овим уговорима.
8. Влада Републике Србије ослобађа сав материјал, возила,
робу и опрему као и резервне делове испоручене по налогу и о
трошку Савезне Републике Немачке за реализацију пројеката на
ведених под бројем 1. од лиценци, царинских, лучких, увозних,
извозних и осталих јавних дажбина као и од трошкова за склади
штење и обезбеђује што брже окончање царинског поступка.
9. Влада Републике Србије ослобађа GIZ GmbH од свих по
реза и других јавних дажбина које се наплаћују у Републици Срби
ји у вези са закључењем и спровођењем уговора о реализацији и
евентуално уговора о финансирању наведених под бројем 5.
10. За сва остала питања, и за овај уговор важе одредбе горе
наведеног Споразума о техничкој сарадњи и помоћи који су наше
две владе закључиле 13. октобра 2004. године.
11. Овај уговор се закључује на српском и немачком језику,
при чему је сваки текст једнако веродостојан.
Као први потпредседник Владе и министар спољних послова,
желим да потврдим да ће писмо Ваше екселенције и ово писмо чи
нити Уговор између Владе Републике Србије и Савезне Републике
Немачке о техничкој сарадњи за пројекте „Реформа стручног обра
зовања” и „Управљање земљиштем” који ће ступити на снагу дату
мом потписивања овог писма.
Изволите, ваша екселенцијо, примити изразе мог особитог
поштовања.
Ивица Дачић
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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 је Меморандум о разумевању о економској сарадњи између Влада Републике Србије и Комисије Афричке уније, који је сачињен у
Београду 27. јуна 2015. године, ступио на снагу 27. јуна 2015. године.
У Београду, 28. јануара 2016. 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 32/2013),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
Да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора, који
је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 23/15 од 15. децембра 2015. године, ступио на снагу
дана 11. јануара 2016. године.
У Београду, 20. јануара 2016. 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), Ми
нистарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
Да ће Међународна конвенција против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника, сачињена у Њујорку 4. децембра
1989. године, а објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 23/15 од 15. децембра 2015. године,
ступити на снагу за Републику Србију 13. фебруар а 2016. године.
У Београду, 29. јануара 2016. 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 Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који
је сачињен у Тбилсију 2. јуна 2015. године, ступити на снагу 13. фебруара 2016. године.
У Београду, 2. фебруара 2016. 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 Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности
и мера за заштиту деце, сачињена у Хагу 19. октобра 1996. године, а објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни
уговори”, број 20/15 од 9. новембра 2015. године, ступити на снагу за Републику Србију 1. новембра 2016. године.
У Београду, 19. јануара 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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