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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике
о развојној сарадњи
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи,
који је донела Народна скупштина Републике Србије на Трећој се
дници Другог редовног заседања у 2015. години, 23. октобра 2015.
године.
ПР број 129
У Београду, 27. октобра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Чешке Републике о развојној сарадњи, сачињен 24. јула
2013. године у Београду, у оригиналу на српском, чешком и енгле
ском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Че
шке Републике о развојној сарадњи у оригиналу на српском језику
гласи:
СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ
О РАЗВОЈНОЈ САРАДЊИ
Влада Републике Србије и Владa Чешке Републике (у даљем
тексту: уговорне странe),

У жељи да ојачају постојеће узајамно пријатељске односе из
међу Републике Србије и Чешке Републике и између својих грађана;
С обзиром на намеру Чешке Републике да допринесе економ
ском и друштвеном развоју Републике Србије и остварењу њених
развојних циљева;
Истичући одрживи и равномеран развој Републике Србије,
имајући посебно у виду потребе најсиромашнијих и најугрожени
јих делова српског друштва;
Имајући у виду да је поштовање демократских принципа, оп
штих принципа међународног права и људских права суштински
принцип развојне сарадње између држава уговорних страна;
споразумеле су се о следећем:
Члан 1.
Предмет овог споразума је развојна сарадња између држава
уговорних страна, која ће се спроводити нарочито у следећем об
лику:
а) Техничка сарадња у циљу унапређења економског и дру
штвеног развоја Републике Србије;
б) Припрема и спровођење програма, пројеката развојне са
радње, анкета и истраживања ради испуњења развојних циљева
Републике Србије;
в) Набавка опреме, материјала, робе и услуга неопходних за
успешно спровођење пројеката развојне сарадње;
г) Ангажовање промотера пројеката развојне сарадње у Ре
публици Србији за потребе обуке, консултација, студијских посета
или других врста техничке помоћи;
д) Слање мисија за планирање, праћење и оцењивање у Ре
публику Србију ради израде, анализе и провере пројеката развојне
сарадње;
ђ) Остале активности о којима се споразумеју уговорне стране.
Члан 2.
Српска страна обавезује се да:
а) изузме сву набавку опреме, материјала, робе, возила, ра
дова и услуга која се финансира из средстава Чешке Републике у
оквиру спровођења овог споразума, увезену или набављену у Ре
публици Србији за потребе пројеката развојне сарадње, од свих
дажбина, пореза укључујући порез на додату вредност, намета и
других трошкова који доспевају у Републици Србији;
б) ослободи чешке промотере пројеката развојне сарадње у
Републици Србији у оквиру спровођења овог споразума, као и чла
нове њихових породица, од дажбина, других трошкова, пореза и
осталих фискалних плаћања у погледу нове или половне опреме
за домаћинство или предмета за личну употребу привремено уве
зених у Републику Србију у периоду од шест месеци од њиховог
доласка у Републику Србију;
в) олакша царињење и друге процедуре уласка и изласка за
лица које чешка страна ангажује за Републику Србију у оквиру
спровођења овог споразума, као и за чланове њихових породица.
Такође ће имати у виду питање скраћења периода чекања на улазне
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визе и дозволе (за рад, боравак итд.) у случајевима када су такве
визе и дозволе неопходне, и изузеће лица које одреди чешка стра
на, и чланове њихових породица, од плаћања припадајућих тро
шкова;
г) обезбеди да се лицима које је ангажовала чешка страна у
оквиру спровођења овог споразума, као и члановима њихових
породица, додели третман који је повлашћен бар као онај који се
додељује лицима које ангажује на упоредивој основи нека друга
земља или међународна организација у оквиру развојне сарадње.
Члан 3.
Након ступања на снагу овог споразума, одредбе овог спо
разума се примењују на пројекте развојне сарадње који се фи
нансирају из средстава Чешке Републике, без обзира да ли Чешка
Република директно додељује средства или их чини доступним по
средством трећих лица или организација.
Члан 4.
(1) Органи надлежни за координацију спровођења овог спо
разума су:
(а) у Чешкој Републици, Министарство спољних послова Че
шке Републике;
(б) у Републици Србији, Канцеларија за европске интеграције.
(2) Друга уговорна страна одмах ће бити обавештена кроз ди
пломатске канале о свим изменама органа из става 1.
Члан 5.
Спорови настали спровођењем овог споразума решавају се
преговорима између органа из члана 4. став 1. овог споразума.
Уколико спор не може да се реши преговорима између ових орга
на, решава се преговорима између уговорних страна.
Члан 6.
Овај споразум се привремено примењује од дана потписива
ња, а ступа на снагу тридесетог дана од дана последњег обавеште
ња путем дипломатских канала, у коме уговорне стране обавешта
вају једна другу о завршетку свих интерних процеса неопходних
за ступање на снагу овог споразума.
Члан 7.
(1) Овај споразум се закључује на неодређени период. Сва
ка уговорна страна може да раскине споразум писаним путем не
касније од шест (6) месеци пре краја текуће календарске године.
Споразум се раскида 31. децембра године у којој је дато обавеште
ње о раскиду.
(2) У случају раскида споразума, сви пројекти развојне сарад
ње започети док је споразум био на снази, а нису завршени до дана
његовог раскида, спроводиће се према одредбама овог споразума
до њиховог завршетка, али не дуже од две године након раскида
споразума. За потребе овог споразума, датум почетка пројекта раз
војне сарадње је датум потписивања писаног документа о спрово
ђењу пројекта развојне сарадње (нпр. Меморандум о разумевању),
а датум завршетка пројекта развојне сарадње је датум потписивања
званичног документа о примопредаји пројекта развојне сарадње.
Израђено у Београду на дан 24. јула 2013. године у два ориги
нална примерка, сваки на српском, чешком и енглеском језику, при
чему су све верзије подједнако веродостојне. У случају различито
сти у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.
За Владу Републике Србије
Сузана Грубјешић, с.р.

За Владу Чешке Републике
Хана Хубачкова, с.р.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

9. новембар 2015.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
о међународном комбинованом транспорту између
Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о међународ
ном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије
и Владе Словачке Републике, који је донела Народна скупштина
Републике Србије на Другој седници Другог редовног заседања у
2015. години, 3. новембра 2015. године.
ПР број 132
У Београду, 5. новембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума о међународном
комбинованом транспорту између Владе Републике
Србије и Владе Словачке Републике
Члан 1.
Потврђује се Споразум о међународном комбинованом тран
спорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републи
ке, сачињен у Братислави 1. децембра 2014. године, у оригиналу на
српском, словaчком и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума о међународном комбинованом транспор
ту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике у
оригиналу на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
О МЕЂУНАРОДНОМ КОМБИНОВАНОМ ТРАНСПОРТУ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И ВЛАДЕ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
Влада Републике Србије и Влада Словачке Републике (у да
љем тексту: Уговорне стране), са жељом да олакшају међународ
ни транспорт робе путем комбинованог транспорта између двеју
држава,
Са циљем осигурања ефикасног транспорта роба, заштите
животне средине, као и смањења оптерећења друмског транспорта
и стварања модерног система комбинованог транспорта робе,
Са уверењем да комбиновани транспорт нуди прихватљиву
алтернативу за решавање проблема међународног транспорта роба
и да је потребно закључити Споразум између Владе Републике Ср
бије и Владе Словачке Републике о међународном комбинованом
транспорту (у даљем тексту: Споразум),
У светлу одредаба међународних уговора и конвенција које
обавезују Уговорне стране,
САГЛАСИЛЕ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ:
Члан 1.
Опште одредбе
1) Одредбе овог споразума се односе на међународни ком
биновани транспорт робе интермодалном товарном јединицом или
друмским теретним возилима коришћењем железнице, унутрашњих
водних путева, поморских путева и друмских путева између тери
торија Уговорних страна или транзитом преко њихових територија
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или територије једне од држава Уговорних страна, при чему се по
четни или завршни део транспорта врши друмским возилом реги
строваним на територији државе једне од Уговорних страна.
2) Одредбе овог споразума не односе се на права и обавезе
које проистичу из других међународних уговора.
Члан 2.
Термини
У овом споразуму поједини термини имају следеће значење:
а) „Међународни комбиновани транспорт робе” означава
интермодални транспорт у коме се већи део међународног тран
спорта обавља железницом, унутрашњим водним путевима или
поморским путем, а почетни и завршни део транспорта обавља се
друмским путем, који је најкраћи;
б) „Интермодални транспорт робe” означава транспорт робе
у једној истој интермодалној товарној јединици или друмском во
зилу које узастопно користе два или више видова превоза, без ма
нипулисања робом, у случају промене вида превоза;
ц) „Друмско теретно возило” означава моторно возило које се
користи за транспорт робе и које је регистровано на територији др
жаве једне од Уговорних страна. Друмским теретним возилом се
такође сматра склоп који се састоји од друмског теретног возила и
приколице или вучног возила и полуприколица, при чему су друм
ско теретно возило и вучно возило регистровани на територији др
жаве једне од Уговорних страна. Приколица или полуприколица не
морају да буду регистровани на територији исте државе као друм
ско теретно возило или вучно возило;
д) „Интермодална товарна јединица” означава контеjнер мини
малне дужине 20 стопа (610 cm), измењиви транспортни суд, прико
лицу или полуприколицу погодне за интермодални транспорт;
е) „Терминал за комбиновани транспорт” означава место које
је опремљено за промену вида транспорта или за складиштење ин
термодалних товарних јединица;
ф) „Транспорт од/до терминала за комбиновани транспорт”
означава део превозног пута интермодалне транспортне јединице
друмским возилом од граничног прелаза или места утовара или
истовара до најближег терминала за комбиновани транспорт;
г) „Комбиновани транспорт са пратњом” означава транспорт
друмског теретног возила другим видом превоза, на пример желе
зницом (RoLa), или бродом (RoRo) са пратњом возача;
х) „Комбиновани транспорт без пратње” означава транспорт
друмског теретног возила или товарне јединице за интермодални
транспорт другим видом превоза, без пратње возача;
и) „Територија државе Уговорне стране” означава територију
Републике Србије и територију Републике Словачке, сваке одвојено;
ј) „Мешовита комисија” означава Мешовиту комисију за ме
ђународни комбиновани транспорт, која се установљава у складу
са чланом 10. овог споразума;
к) „RoLa” означава транспорт друмског возила на специјали
зованим нископодним железничким теретним колима;
л) „RoRo” означава транспорт друмског возила, железничких
теретних кола или интермодалне товарне јединице бродом.
Члан 3.
НАДЛЕЖНА ТЕЛА
Надлежна тела одговорна за спровођење су:
a) за Републику Србију:
– Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструкту
ре Републике Србије.
б) за Словачку Републику:
– Министарство саобраћаја, грађевинарства и регионалног
развоја Словачке Републике.
Уговорне стране морају једна другу обавестити о свим про
менама унутар надлежних тела.
Члан 4.
Комбиновани транспорт са пратњом
1) Друмска теретна возила за превоз робе, регистрована на те
риторији државе једне од Уговорних страна приликом транспорта
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од/до терминала за комбиновани транспорт на територији државе
друге Уговорне стране, ослобођени су поседовања дозволе за ме
ђународни друмски превоз.
2) Терминале за комбиновани транспорт који се користите за
овај вид транспорта одредиће Мешовита комисија.
3) Уговорне стране ће настојати да, у складу са националним
законодавством, укупно трајање царинске контроле и других кон
трола на граничним прелазима, на територији сваке од Уговорних
страна, за RoLa возове буде минимално. Возач/возачи који прате
друмска теретна возила путоваће у железничким путничким коли
ма, која су у саставу композиције воза.
Члан 5.
Комбиновани транспорт без пратње
1) Транспорт интермодалних товарних јединица од/до терми
нала за комбиновани транспорт на територији државе једне од Уго
ворних страна се може вршити друмским теретним возилима која
су регистрована на територији државе Уговорне стране, када пре
возник има специјалну дозволу издату од стране надлежног органа
друге државе Уговорне стране.
2) Терминале за комбиновани транспорт који ће се користити
за овај вид транспорта одредиће Мешовита комисија.
3) Ако се ради о комбинованом транспорту робе железницом
без пратње возача, надлежна тела Уговорних страна настојаће да
предузму неопх одне мере како би поједноставили технолошке по
ступке контроле возова на граничним прелазимa у складу са наци
оналним законодавством.
Члан 6.
Прелажење државне границе
1) При уласку или напуштању територије државе једне Уго
ворне стране морају се поштовати важећи национални прописи од
говарајуће Уговорне стране.
2) У случају међународног комбинованог транспорта доку
мент који потврђује операцију међународног комбинованог тран
спорта и сва друга документа потребна у складу са другим међу
народним споразумима који су обавезујући за Уговорне стране се
морају налазити у друмском теретном возилу током транспорта
друмских возила возом или бродом.
3) У случају међународног комбинованог транспорта са прат
њом надлежна тела на граничним прелазима морају допустити
улаз на територију државе друге Уговорне стране, у складу са на
ционалним законодавством.
4) Приликом изласка са територије државе једне од Уго
ворних страна коришћење комбинованог транспорта се доказује
превозним документима (нпр. документима CIM, CIM-UIRR то
варним листом SMGS, коносманом или другим транспортним до
кументима) посебно за сваки вид превоза који се користи.
Члан 7.
Стимулација комбинованог транспорта
1) Уговорне стране предузеће све неопходне мере како би се
железничка, друмска и лучка предузећа, оператори комбинованог
транспорта и бродарска предузећа њихових земаља договорила о
мерама којима се унапређује развој међународног комбинованог
транспорта, водећи рачуна о предностима које овај систем тран
спорта пружа.
2) Уговорне стране пружиће пуну подршку железничким,
друмским, лучким предузећима њихових земаља како би помогле
у погледу развоја инфраструктуре за међународни комбиновани
транспорт (друмска, железничка и лучка, терминали за комбино
вани транспорт).
3) Уговорне стране предузеће одговарајуће мере да међуна
родни комбиновани транспорт од/до терминала за комбиновани
транспорт на територијама њихових држава не буде предмет забра
на које важе током викенда и празника.
4) Стране уговорнице предузеће неопходне мере за обављање
међународног комбинованог транспорта робе како би се створили
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услови за пролаз друмских возила са укупном масом до 44 тоне од/
до терминала за комбиновани транспорт.
5) Уговорне стране предузеће неопходне мере за унапређење
развоја транспортне инфраструктуре и коридора у оквиру мреже
међународног комбинованог транспорта.
6) Уговорне стране настојаће да железничка предузећа уза
јамно признају сертификате техничког прегледа возних средстава
и вагона који се користе за комбиновани транспорт и прихвате их
на територији држава Уговорних страна без даљег прегледа.
7) Уговорне стране настојаће да модернизују инфраструкту
ру и да гранични поступци у саобраћају буду усклађени са препо
рукама Европског споразума о важним међународним линијама за
комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC).
Члан 8.
Сарадња
1) Стране уговорнице подстицаће железничка, друмска, луч
ка предузећа и предузећа за унутрашњи речни и поморски тран
спорт на међусобну сарадњу, у циљу детаљне разраде конкурент
не понуде за комбиновани транспорт робе, а нарочито понуде које
се односе на квалитет транспорта, поштовање и скраћење рокова
транспорта и услова испоруке, на основу комерцијално прихва
тљиве тарифе, као и на развој међународног комбинованог тран
спорта робе.
2) Уговорне стране настојаће да уведу ефикасне мере усме
рене ка највећем могућем обиму међународног транспорта путем
комбинованог транспорта.
3) Уговорне стране узајамно ће се обавештавати о свакој про
мени националног законодавства која се односи на комбиновани
транспорт и о побољшању квалитета услуга у међународном ком
бинованом транспорту.
4) Уговорне стране препоручиће својим железничким, луч
ким и бродарским предузећима да сарађују на успостављању но
вих релација за међународни комбиновани транспорт.
5) Уговорне стране препоручиће својим железничким, луч
ким и бродарским предузећима да склапају билатералне споразу
ме о узајамном коришћењу интермодалних товарних јединица које
припадају власницима регистрованим у њиховим државама.
Члан 9.
Царинске и друге увозне дажбине
1) Друмска теретна возила регистрована на територији држа
ве једне од Уговорних страна, као и интермодалне товарне једини
це које се користе за међународни комбиновани транспорт привре
мено се увозе на територију државе друге Уговорне стране ради
извршења међународног комбинованог транспорта без плаћања
царине и других увозних дажбина, у складу са националним зако
нодавством, под условом да се поновно извезу.
Исти услови важе и за резервне делове, прибор за возила и
опрему неопходну за извршење транспорта који ће бити привре
мено увежени, заједно са друмским теретним возилима и интер
модалним товарним јединицама и бити поново извезени заједно са
њима.
Свака Уговорна страна ће обезбедити изузеће у мери у којој
то дозвољава важеће законодавство и на бази реципроцитета.
Члан 10.
Мешовита комисија
1) У циљу спровођења овог споразума основаће се Мешо
вита комисија, која се састоји од представника релевантних тела
држава Уговорних страна. Свака Уговорна страна именује у Мешо
виту комисију пет чланова у року од 30 дана од ступања на снагу
овог споразума.
2) Мешовита комисија ће саставити Листу железничких ли
нија, железничких станица са терминалима за међународни комби
новани транспорт, терминалима у унутрашњим речним и морским
лукама, граничним прелазима и опремом која се користи између
Републике Србије и Словачке Републике.
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3) Седнице Мешовите комисије одржаваће се наизменично на
територији државе једне или друге Уговорне стране, најмање је
данпут годишње.
4) На седницама Мешовите комисије надлежна тела Уговор
них страна се могу сагласити о измени овог споразума у мери која
је потребна услед развоја међународног комбинованог транспорта.
5) Начин рада Мешовите комисије одредиће се Пословником
о раду Мешовите комисије који ће бити усвојен на првој седници
Мешовите комисије.
Члан 11.
Кршење одредаба Споразума, санкције
1) Уколико превозник или возач/возачи друмског теретног во
зила регистрованог на територији државе једне Уговорне стране
прекрши националне законе који су на снази на територији друге
Уговорне стране или одредбе овог споразума, надлежни органи др
жаве на чијој територији је возило регистровано имају право, на
захтев надлежних тела на територији на којој је почињен прекр
шај, да опомену превозника који је починио прекршај да се при
држава националног законодавства које је на снази на територији
државе друге Уговорне стране.
2) Мешовита комисија ће утврдити у којим случајевима ће се
применити мере из става 1. овог члана.
3) Надлежна тела која су предузела такве мере обавестиће о
томе надлежна тела друге Уговорне стране.
4) Одредбе овог члана не искључују мере које, у складу са на
ционалним законодавством, предузимају органи управе Уговорне
стране на чијој територији је учињен прекршај.
Члан 12.
Заштита података
1) Уговорне стране сагласиле су се да ће сви подаци и инфор
мације које се односе на овај споразум, са изузетком званичних
статистичких података и извештаја, бити заштићени од неовла
шћеног коришћења.
Стављања на располагање ма каквих других података је мо
гуће само уз претходну сагласност органа државе Уговорне стране
која ставља на располагање такве податке.
2) Подаци и информације у складу са овим чланом могу се
ставити на располагање само судовима и тужилаштву државе дру
ге Уговорне стране у обиму који захтева правна процедура.
Члан 13.
Ванредни догађаји
Ако, услед ванредних догађаја на територији државе једне
Уговорне стране, постоји претња прекида међународног комбино
ваног транспорта за временски период дужи од дванаест сати, Уго
ворна страна ће о томе обавестити другу Уговорну страну и преду
зети мере за поновно успостављање међународног транспорта.
Члан 14.
Измене
Уговорне стране могу предложити измене овог споразума.
Свака измена споразума мора бити потврђена узајамном пи
сменом сагласношћу Уговорних страна и ступа на снагу у складу
са одредбама члана 15. овог споразума.
Члан 15.
Ступање на снагу и важење Споразума
1) Овај споразум ступа на снагу 60 дана од дана пријема по
следњег обавештења којим се две стране, дипломатским путем,
обавештавају да су завршиле унутрашње законске процедуре нео
пходне за његово ступање на снагу.
2) Овај споразум се закључује на неодређено време, с тим
што га свака Уговорна страна може раскинути. Важност Споразу
ма престаје шест месеци од дана пријема дипломатске ноте којом
се друга Уговорна страна обавештава о отказу Споразума.
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Сачињено у Братислави, на дан 1. децембра 2014. године у
два оригинална примерка, сваки на српском, словaчком и енгле
ском језику, с тим да су сви текстови подjеднако аутентични. У
случају различитог тумачења, верзија текста на енглеском језику
ће бити меродавна.
за Владу Републике Србије
за Владу Словачке Републике
проф. др Зорана Михајловић, с.р.
Мирослав Лајчак, 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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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском
превозу путника и ствари
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника
и ствари, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Другој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 3. но
вембра 2015. године.
ПР број 133
У Београду, 5. новембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника
и ствари
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари, сачињен у
Београду, 1. јула 2014. године, у оригиналу на српском, мађарском
и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Мађарске о друмском превозу путника и ствари у оригиналу на
српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском
превозу путника и ствари
Влада Републике Србије и Влада Мађарске (у даљем тексту:
стране уговорнице),
у жељи да регулишу и развијају друмски превоз путника и
ствари између својих држава и транзит преко њихових територи
ја, на основу реципроцитета и у духу сарадње и узајамне користи,
споразумеле су се о следећем:
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Одредбе овог споразума односе се на друмски превоз пут
ника и ствари између држава страна уговорница, превоз путника
и ствари у транзиту преко територија држава страна уговорница,
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као и на превоз ствари из и за треће земље, који се обављају ауто
бусима и теретним возилима регистрованим на територији државе
сваке стране уговорнице.
(2) Овај споразум не утиче на права и обавезе страна уго
ворница које произлазе из других међународних споразума. Овај
споразум не утиче на обавезе Републике Србије и Мађарске према
Европској унији, укључујући обавезе из примарних и секундарних
извора права Европске уније у погледу Мађарске.
Члан 2.
За потребе овог споразума, поједини изрази имају следеће
значење:
1) превозник:
било који субјекат у Републици Србији, односно физичко или
правно лице (односно пословно удружење без статуса правног ли
ца) у Мађарској које је овлашћено, сходно националном законодав
ству Републике Србије, односно Мађарске, да обавља, као комер
цијални превоз или превоз за сопствене потребе, друмски превоз
путника или ствари;
2) аутобус:
погонски покретано друмско возило за превоз путника, које
је, сагласно техничким захтевима погодно за превоз више од девет
путника, укључујући возача, и приколица за превоз пртљага;
3) моторно возило:
погонски покретано моторно возило за превоз ствари, које је,
сагласно техничким захтевима погодно за превоз ствари, укључу
јући сваку пратећу приколицу или полуприколицу;
4) превоз из или за треће земље:
превоз који обавља превозник основан у држави једне стра
не уговорнице на територију државе друге стране уговорнице из
треће државе у којој није основан превозник, као и превоз са те
риторије државе једне стране уговорнице који обавља превозник
основан у држави друге стране уговорнице у трећу државу у којој
није основан превозник;
5) каботажа:
превоз путника или ствари између два места на територији
државе једне стране уговорнице аутобусом или моторним возилом
регистрованим на територији државе друге стране уговорнице;
6) транзит:
6.1. превоз путника који се обавља преко територије државе дру
ге стране уговорнице, без успутног укрцавања и искрцавања путника;
6.2. превоз ствари моторним возилом који се обавља преко
територије државе друге стране уговорнице, без утовара и исто
вара ствари;
7) линијски превоз путника:
превоз путника аутобусом одређеном учесталошћу на уна
пред утврђеном итинереру, по одређеном реду вожње и ценовни
ку, с тим што се укрцавање и искрцавање путника обавља само на
претходно утврђеним станицама;
8) посебан линијски превоз путника:
линијски превоз аутобусом организоване групе путника дефи
нисане на основу циља путовања, уз искључивање других путника;
9) повремени превоз путника:
превоз путника аутобусом који није обухваћен дефиницијом
линијског превоза путника, нити дефиницијом посебног линијског
превоза путника;
10) превоз ствари у пограничном појасу:
превоз ствари код којег дужина пута од места утовара или ме
ста истовара до српско-мађарског граничног прелаза не прелази 50
километара (односно 100 километара са повратном вожњом);
11) надлежно министарство:
у Републици Србији – министарство надлежно за послове са
обраћаја, а у Мађарској – министарство којим руководи министар
надлежан за транспорт.
II. ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 3.
(1) За обављање линијског превоза путника потребна је до
звола.
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(2) Дозволе за обављање линијског превоза путника између
држава страна уговорница издају надлежни органи држава, сва
ки за део релације на својој територији. Надлежни органи држава
страна уговорница у складу са националним законодавством зајед
нички утврђују рок важења дозвола, одобравају ред вожње, ценов
ник и скицу итинерера.
(3) Захтев за издавање дозволе из става 2. овог члана доста
вља се, преко надлежног органа државе стране уговорнице у ко
јој се налази седиште превозника, надлежном органу државе друге
стране уговорнице.
(4) Захтев из става 3. овог члана мора садржати следеће по
датке:
4.1) име и презиме, односно назив и адресу превозника;
4.2) врсту превоза;
4.3) период важења дозволе;
4.4) период обављања превоза и планирану учесталост;
4.5) скицу итинерера са стајалиштима (аутобуске станице за
улазак и излазак путника, места одмора возача, гранични прелази);
4.6) дужину пута у километрима у одласку и повратку;
4.7) раздаљину која се прелази у једном дану;
4.8) време вожње и одмора возача;
4.9) ред вожње;
4.10) ценовник (табеле са тарифама) и услове путовања.
(5) Дозволу за обављање линијског превоза путника у тран
зиту преко територије државе стране уговорнице издаје надлежни
орган државе стране уговорнице преко чије територије се обавља
транзит.
(6) Уз захтев за издавање дозволе за обављање линијског пре
воза путника у транзиту прилажу се подаци из става 4. тач. 4.1, 4.2,
4.3, 4.5. и 4.9. овог члана и копија дозволе земаља између којих се
обавља превоз.
Члан 4.
(1) За обављање повремених превоза путника није потребна
дозвола у следећим случајевима:
1.1) у транзиту,
1.2) између територија држава страна уговорница, и то:
1.2.1) кружна вожња, односно превоз извршен истим аутобу
сом који превози на целом превозном путу исту групу путника и
враћа је на место поласка које се налази на територији државе у
којој је аутобус регистрован и састав групе путника је непромењен
за време путовања;
1.2.2) превоз исте групе путника од места поласка које се на
лази на територији државе једне стране уговорнице у којој је ауто
бус регистрован до места одредишта које се налази на територији
државе друге стране уговорнице и повратак празног аутобуса до
места поласка.
(2) За обављање вожње аутобуса којим се замењује аутобус у
квару којим се обављао превоз из става 1. овог члана није потребна
дозвола.
(3) За обављање повремених превоза путника из ст. 1. и 2.
овог члана за сваку вожњу потребно је сачинити путни лист који
се током вожње мора непрекидно налазити у аутобусу и који при
уласку на територију државе друге стране уговорнице оверавају
царински органи изузев када се на територију Мађарске улази са
територије друге чланице Европске уније.
(4) За обављање осталих повремених превоза потребна је до
звола надлежног органа државе стране уговорнице. Захтев прево
зника за издавање дозволе доставља се, преко надлежног органа
државе стране уговорнице у којој се налази седиште превозника,
надлежном органу државе друге стране уговорнице, који у што
краћем року решава по захтеву.
Члан 5.
(1) За обављање посебног линијског превоза путника потреб
на је дозвола. Дозволе издају надлежни органи држава страна уго
ворница, сваки за део релације на својој територији.
(2) Захтев за издавање дозволе за обављање посебног линиј
ског превоза путника подноси се, преко надлежног органа државе
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стране уговорнице у којој се налази седиште превозника, надле
жном органу државе друге стране уговорнице. Захтев се подноси у
року од најмање 60 дана пре почетка обављања превоза.
(3) Захтев за издавање дозвола за обављање посебног линиј
ског превоза путника, мора да садржи податке из члана 3. став 4.
тач. 4.1) до 4.9) овог споразума.
(4) При обављању посебног линијског превоза путника, пре
возник је дужан да сачини путни лист који се током вожње мора
непрекидно налазити у аутобусу и који при уласку на територију
државе друге стране уговорнице оверавају царински органи, осим
када се на територију Мађарске улази са територије друге државе
чланице Европске уније.
III. ПРЕВОЗ СТВАРИ
Члан 6.
(1) Следећи превози могу се обављати уз поседовање дозволе
коју су претходно издали надлежни органи држава страна уговор
ница:
– превоз ствари између територија држава страна уговорни
ца моторним возилом регистрованим на територији државе сваке
стране уговорнице, укључујући и превоз ствари у пограничном по
јасу,
– превоз ствари који обавља превозник основан у Мађарској у
транзиту преко територије Републике Србије за неку трећу земљу
која није чланица ЕУ или из неке земље која није чланица ЕУ,
– превоз ствари који обавља превозник основан у Републици
Србији из Републике Србије у транзиту преко територије Мађар
ске до неке земље чланице ЕУ или из неке земље чланице ЕУ до
одредишта у Републици Србији,
– превоз ствари за треће земље или из треће земље, у складу
са чланом 2. тачка 4. овог споразума.
(2) За свако моторно возило издаје се примерак дозволе. До
звола се издаје за један одлазак и повратак, за натоварено или не
натоварено возило. За обављање превоза ствари моторним вози
лом са прикључним возилом, дозвола је потребна само за моторно
возило.
(3) Дозвола из ст. 1. и 2. овог члана може се доделити:
3.1) уз наплату накнаде за путеве на територији Републике
Србије или уз наплату пореза на возило на територији Мађарске;
3.2) без наплате дажбина из тачкe 3.1) овог става.
(4) Надлежна министарства држава страна уговорница у
оквиру Мешовите комисије из члана 16. овог споразума, утврђују
врсту, број, услове издавања и коришћења дозвола из ст. 1, 2, и 3.
овог члана.
(5) Дозвола за превоз ствари је непреносива, односно може је
користити само превозник коме је издата и може једино бити кори
шћена за моторно возило и превоз за који је издата.
(6) Дозвола из става 1. овог члана мора се налазити у возилу
при обављању превоза ствари на територији државе друге стране
уговорнице и показати, приликом контроле, на захтев надлежног
органа државе друге стране уговорнице.
(7) Дозволе важе за календарску годину, а могу се искористи
ти закључно са 31. јануаром наредне године.
Члан 7.
Превоз ствари обавља се без дозволе у следећим случајевима:
1) превоз материјала за рекламне и сврхе обуке (односно на
мењене изложбама или сајмовима);
2) превоз опреме, помоћног материјала и животиња за позо
ришне, музичке, филмске, и циркуске приредбе, као и оних наме
њених радиотонским, филмским и телевизијским снимањима;
3) повратна вожња хаварисаних, односно оштећених мотор
них возила;
4) превоз урни и ковчега са посмртним остацима;
5) превоз хуманитарне помоћи;
6) превоз живих животиња;
7) превоз селидбених ствари;
8) превоз поштанских пошиљки;
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9) превоз уметничких дела и предмета;
10) превоз пртљага у приколици аутобуса којим се обавља
превоз путника;
11) превоз ствари моторним возилима чија највећа дозвољена
маса – укључујући и приколицу – не прелази шест тона или чија
дозвољена носивост, заједно са приколицом, не прелази 3,5 тоне;
12) прва вожња у транзиту празног возила купљеног у ино
странству за превозника сваке државе стране уговорнице.
Члан 8.
(1) Надлежни органи држава страна уговорница обезбеђују
да се на моторна возила којима је издата дозвола за обављање пре
воза ствари на територији државе друге стране уговорнице, у по
гледу горње границе дозвољених димензија и масе, не примењују
неповољније мере/прописи од оних који се примењују на моторна
возила своје државе.
(2) У случајевима када димензије и маса моторног возила или
терета на њему прелазе горњу границу која је дозвољена на тери
торији државе друге стране уговорнице где се обавља превоз, по
требна је посебна дозвола коју издаје одговарајући надлежни ор
ган државе те стране уговорнице.
(3) У дозволи из става 2. овог члана могу се прописати одго
варајућа ограничења или одредити путни правац и гранични пре
лаз који се мора користити.
IV. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
(1) При обављању превоза путника и ствари на територији
државе друге стране уговорнице превозник је дужан да се придр
жава националног законодавства те државе.
(2) Ако превозник основан на територији државе једне од
страна уговорница, повреди било коју одредбу овог споразума или
националне прописе из области друмског саобраћаја државе друге
стране уговорнице, надлежни орган државе стране уговорнице на
чијој је територији повреда учињена, поред права на спровођење
свог правног поступка, обавештава о томе надлежни орган државе
стране уговорнице на чијој територији је основан превозник, који
предузима мере у складу са националним законодавством.
(3) Надлежни органи држава страна уговорница обавештавају
се међусобно о предузетим мерама из става 2. овог члана.
Члан 10.
(1) Приликом уласка на територију државе друге стране уго
ворнице превозник је дужан да, на захтев надлежног органа држа
ве те стране уговорнице, покаже докуменат о осигурању од аутоод
говорности за штету причињену трећим лицима.
(2) Ако приликом уласка на територију државе друге стране
уговорнице не располаже документом из става 1. овог члана, пре
возник је дужан да у складу са националним прописима закључи
уговор о осигурању од аутоодговорности.
Члан 11.
(1) Следећа возила су ослобођена од плаћања накнаде за пу
теве на територији Републике Србије или обавезе плаћања пореза
на возила на територији Мађарске:
1.1) моторна возила која обављају превоз ствари на основу
дозвола из контингента дозвола из члана 6. став 4. овог споразума,
са изузетком моторних возила из члана 6. став 3. тачка 3.1. овог
споразума;
1.2) моторна возила која обављају превоз ствари из члана 7.
овог споразума и вожња празног возила у случајевима превоза из
члана 7. став 1. тач. 1) до 11) овог споразума,
1.3) аутобуси који обављају превоз путника између територи
ја држава страна уговорница или у транзиту преко територије др
жаве стране уговорнице.
(2) Одредбе става 1. овог члана не односе се на накнаде, пу
тарине и мостарине које се наплаћују на одређеним деоницама
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аутопута, за проласке кроз тунеле, преко мостова и других путних
објеката, кроз насељена места као и на накнаде за превоз у случају
прекорачења димензија, укупне дозвољене масе и/или осовинског
оптерећења утврђених на основу националног законодавства др
жава страна уговорница.
Члан 12.
(1) Превозник је приликом уласка на територију Републике
Србије ослобођен од плаћања увозних дажбина и такса за:
1.1) гориво садржано у фиксираним резервоарима који су фа
брички пројектовани и уграђени од стране произвођача за тај тип
возила, које служи за погон возила, по возилу и по путовању;
1.2) резервне делове и алат који се, на основу исправе издате
или оверене од надлежне царинске службе, привремено увозе на
територију Републике Србије, ради поправке оштећеног или вози
ла у квару којим се обавља превоз на основу овог споразума.
(2) Алат и некоришћени и замењени резервни делови из става
1. тачка 1.2) овог члана морају се вратити у државу у којој је реги
стровано возило или уништити уз надзор царинског органа одно
сно одређује им се царинско дозвољено поступање или употреба у
складу са царинским прописима који важе на територији Републи
ке Србије.
(3) Приликом уласка на територију Мађарске, у складу са
чланом 1. став 2. овог споразума у погледу друмског превоза пут
ника и ствари на који се односе одредбе овог споразума, Мађар
ска обезбеђује повољности и повластице на основу важећих ца
ринских прописа Европске уније по тамо одређеним процедурама
и правилима у погледу царина и такси идентичног дејства, као и
ослобађање од увозних односно извозних ограничења и забрана.
Уважавајући ово, приликом уласка на територију Мађарске, прево
зник је ослобођен од дажбина и такси идентичног дејства за:
3.1) гориво садржано у фиксираним резервоарима који су фа
брички пројектовани и уграђени од стране произвођача за сва мо
торна возила или аутобусе истог типа, које служи за погон возила
или аутобуса, као што је наведено у Глави XXVIII Уредбе (ЕЗ) број
1186/2009 којом се уводе олакшице од царинских дажбина, са из
менама и допунама,
3.2) резервне делове и алат који се привремено увозе на тери
торију Мађарске, на основу исправе оверене од царинске службе
на уласку и уз истовремено испуњење царинских формалности,
ради поправке оштећеног или возила у квару којим се обавља ме
ђународни превоз на основу овог споразума.
(4) Зa резервне делове и алат који се привремено увозе на тери
торију Мађарске, ради поправке оштећеног или поквареног мотор
ног возила или аутобуса регистрованог у Републици Србији, којим
се обавља превоз на основу овог споразума на територији Мађарске
одређује се царинско дозвољено поступање или употреба.
Члан 13.
Каботажа је забрањена, осим са посебном дозволом надле
жног органа државе стране уговорнице на чијој територији се ка
ботажа обавља.
Члан 14.
У погледу царинске контроле и контроле коју обављају гра
ничне инспекцијске службе, као и надзора над поштовањем вете
ринарских, фитосанитарних, епидемиолошких, еколошких и пра
вила очувања природе, стране уговорнице примењују националне
прописе или одредбе међународних споразума чије су потписнице.
Члан 15.
Царински органи и граничне инспекцијске службе држава
страна уговорница даваће приоритет у спровођењу царинске, ве
теринарске, фитосанитарне, епидемиолошке и еколошке контроле
у случају превоза тешко повређених лица, линијског превоза пут
ника, превоза живих животиња, опасног терета и лакокварљивих
производа.
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Члан 16.
(1) У циљу спровођења и примене овог споразума стране уго
ворнице образују Мешовиту комисију, која се састаје најмање је
данпут годишње или ванредно на захтев надлежних министарста
ва, наизменично на територијама држава страна уговорница.
(2) Мешовита комисија по потреби предлаже усаглашавање овог
споразума са развојем саобраћаја и мултилатералним споразумима
чије су потписнице обе стране уговорнице, односно њихове државе.
(3) Мешовита комисија испитује могућности даљег олакша
вања превоза ствари и припрема одговарајуће предлоге странама
уговорницама.
Члан 17.
(1) Овај споразум ступа на снагу тридесетог (30.) дана од да
на пријема последње ноте којом стране уговорнице обавештавају
једна другу да је спроведен поступак потврђивања Споразума у
складу са националним законодавствима.
(2) Овај споразум закључује се на неодређено време, а свака
страна уговорница може га отказати дипломатским путем. У слу
чају отказивања Споразума, Споразум престаје да важи шест (6)
месеци од дана пријема обавештења о отказивању.
(3) Ступањем на снагу овог споразума, у односима Републике
Србије и Мађарске, престају да важе следећи споразуми:
3.1) Споразум између Владе Федеративне Народне Републи
ке Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о регулисању
друмског превоза робе теретним возилима, као и о царинском по
ступку у вези са тим превозом, потписан у Будимпешти 9. фебруа
ра 1962. године,
3.2) Споразум између Савезног извршног већа Скупштине
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе На
родне Републике Мађарске о изменама и допунама Споразума из
међу Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе
Народне Републике Мађарске о регулисању друмског превоза робе
теретним возилима, као и о царинском поступку у вези са тим пре
возом, потписан у Сегедину 24. јуна 1982. године и
3.3) Споразум између Влада Социјалистичке Федеративне Репу
блике Југославије и Народне Републике Мађарске о међународном пре
возу путника аутобусима, потписан 16. јануара 1965. године у Београду.
Сачињено у Београду, на дан 1. јула 2014. године у два ориги
нална примерка сваки на српском, мађарском и енглеском језику,
при чему су сви текстови подједнако аутентични. У случају спора
меродаван је текст на енглеском језику.
За Владу Републике Србије
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

За Владу Мађарске
Миклош Шестак, с.р.

Члан 3.
Надлежни орган за спровођење овог споразума је министар
ство надлежно за послове саобраћаја.
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 проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса
о друмском превозу путника и ствари
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском прево
зу путника и ствари, који је донела Народна скупштина Републике
Србије на Другој седници Другог редовног заседања у 2015. годи
ни, 3. новембра 2015. године.
ПР број 134
У Београду, 5. новембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

9. новембар 2015.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу
путника и ствари
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари, са
чињен у Тунису, 5. марта 2014. године, у оригиналу на српском,
арапском и француском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Ре
публике Туниса о друмском превозу путника и ствари у оригиналу
на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Туниса о друмском превозу
путника и ствари
Влада Републике Србије и Влада Републике Туниса (у даљем
тексту: стране уговорнице), у жељи да унапређују и развијају тр
говинске односе између две државе и да стварају задовољавајуће
услове за превоз путника и ствари, убеђене у обострану корист и
предности овог споразума о друмском превозу путника и ствари,
договориле су се о следећем:
Глава I.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Област примене
Члан 1.
(1) Одредбама овог споразума уређује се друмски превоз пут
ника и ствари између држава страна уговорница, транзит преко те
риторија њихових држава и превоз из и за треће државе, који оба
вљају превозници са седиштем на територији државе једне стране
уговорнице возилима за друмски саобраћај.
(2) Овај споразум не утиче на права и обавезе које су стра
не уговорнице, односно њихове државе преузеле на основу других
међународних споразума.
Дефиниције
Члан 2.
У овом споразуму:
1) израз „надлежни орган” означава:
– за Републику Србију: Министарство саобраћаја,
– за Републику Тунис: Министарство транспорта (Генерална
дирекција за друмски превоз);
2) израз „превозник” означава свако физичко или правно лице
овлашћено у складу са законима и другим прописима државе седи
шта да обавља друмски превоз путника и ствари;
3) израз „возило” означава свако моторно возило регистрова
но на територији државе једне од страна уговорница, односно сва
ку приколицу или полуприколицу или скуп возила, регистрованих
на територији државе једне од страна уговорница, које је својом
конструкцијом и опремом намењено искључиво за друмски превоз
путника или ствари;
4) израз „контингент” означава број дозвола које годишње
размењују надлежни органи држава две стране уговорнице;
5) израз „превоз” означава кретање возила, било да је натова
рено или празно, и у случају када се на једном делу пута возило,
приколица или полуприколица превози возом, морским или реч
ним пловним путем;
6) израз „каботажа” означава превоз путника или ствари ко
ји обавља превозник државе седишта између појединих места,
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утовара и истовара, односно укрцавања и искрцавања, на терито
рији државе домаћина;
7) израз „територија државе једне стране уговорнице” означава
територију Републике Србије односно територију Републике Тунис;
8) израз „држава седишта” означава државу стране уговорни
це на чијој територији се налази седиште превозника и на чијој
територији је возило регистровано;
9) израз „држава домаћин” означава државу стране уговорни
це на чијој територији превоз обавља превозник чије седиште се
не налази на територији те државе, возилом које није регистровано
на територији те државе;
10) израз „аутобус” означава моторно возило за превоз пут
ника, које је конструисано и опремљено за превоз више од девет
особа, укључујући и возача;
11) израз „линијски превоз путника” означава превоз путника
аутобусом по утврђеном итинереру, по реду вожње и ценама који
су одређени и објављени унапред, а путници се укрцавају и искр
цавају на унапред одређеним станицама;
12) израз „повремени превоз путника” означава превоз пут
ника аутобусом који није обухваћен дефиницијом линијског пре
воза путника.
Ова категорија обухвата нарочито:
а) „кружну вожњу затворених врата (туристички превоз)” ко
ја означава превоз групе путника истим аутобусом са местом по
ласка у држави седишта и местом одредишта у држави домаћина,
а која се завршава у држави седишта. Овај превоз може обављати
превозник регистрован на територији државе једне или друге стра
не уговорнице.
За туниску страну овај превоз, за кориснике својих услуга,
може да обавља и туристичка агенција, хотелијер или туристичко
предузеће, сопственим или изнајмљеним возилима;
б) превоз путника у одласку, а повратак празног аутобуса, с
тим да се путници успут могу искрцати у држави одредишта.
13) израз „транзит” означава обављање превоза преко терито
рије државе друге стране уговорнице без укрцавања и искрцавања
путника или утовара и истовара ствари на тој територији;
14) израз „контролни документ” означава путни лист за ауто
бус, који се користи у оквиру повременог превоза путника.
Глава II.
ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Линијски превоз путника
Члан 3.
(1) Линијски превоз путника између две државе успоставља
се заједничким договором надлежних органа држава страна уго
ворница.
(2) У случају измена у условима обављања превоза или отка
зивању превоза, потребна је претходна сагласност надлежних ор
гана држава обе стране уговорнице.
(3) Линијски превоз путника превозници обављају између др
жава страна уговорница на основу дозвола.
(4) Дозволе издају надлежни органи држава страна уговорни
ца сваки за део релације на територији своје државе. Период важе
ња дозволе утврђује се заједничким договором надлежних органа
држава страна уговорница, на предлог Мешовите комисије из чла
на 16. овог споразума. Дозвола се издаје на захтев који превозник
подноси надлежном органу државе седишта.
(5) У захтеву се наводе основне информације о превозу и
свака друга корисна информација коју затраже надлежни органи
држава страна уговорница. Уз захтев се прилаже ред вожње са
станицама и километражом, скица итинерера, ценовник и уговор
закључен између превозника из две државе.
Надлежни орган државе седишта захтев са свим прилозима,
који је одобрио, доставља надлежном органу државе домаћина, ра
ди одобравања.
(6) Оригинал издате дозволе или њена оверена копија мора се
увек налазити у возилу током вожње.
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(7) Линијски превоз у транзиту преко територије државе дру
ге стране уговорнице превозник обавља на основу дозволе, коју је,
на његов захтев поднет преко надлежног органа државе седишта,
издао надлежни орган државе друге стране уговорнице.
Повремени превоз путника
Члан 4.
(1) Повремени превоз путника обавља се на основу дозвола ко
је издају надлежни органи државе поласка, транзита и одредишта.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, дозвола није потребна за
превоз из члана 2. тачка 12. подтач. а) и б) овог споразума.
Мешовита комисија из члана 16. овог споразума може пред
ложити надлежним органима држава страна уговорница ослобађа
ње од дозвола и за друге врсте повременог превоза путника.
(3) Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана прево
зник подноси надлежном органу државе домаћина посредством
надлежног органа државе седишта.
Мешовита комисија из члана 16. овог споразума утврђује
образац захтева за издавање дозволе и документа која треба при
ложити уз захтев.
Надлежни орган државе домаћина у року од 90 дана од да
на достављања захтева за издавање дозволе од стране надлежног
органа државе седишта издаје дозволу из става 1. овог члана или
одбија захтев. Наведени рок се у случају непредвиђених околности
може мењати о чему се надлежни органи држава страна уговорни
ца међусобно обавештавају.
(4) Приликом обављања повременог превоза путника из ст. 1.
и 2. овог члана превозник мора поседовати контролни докуменат.
Услове коришћења и образац контролног документа договара Ме
шовита комисија из члана 16. овог споразума.
Глава III.
ПРЕВОЗ СТВАРИ
Превоз ствари који се обавља на основу дозволе
Члан 5.
Превозници са седиштем на територији државе једне стране
уговорнице, на основу претходно добијене дозволе, на територији
државе друге стране уговорнице обављају:
1) превоз између територија држава страна уговорница;
2) превоз у транзиту преко територије државе друге стране
уговорнице.
Превоз ствари за чије обављање није потребна дозвола
Члан 6.
Дозвола није потребна за вожње натовареним или ненатова
реним возилом у следећим случајевима:
– превоз ствари возилима чија највећа дозвољена маса са те
ретом, укључујући и приколице, не прелази 3,5 тоне;
– превоз возила која су оштећена или превоз возила за по
правку, као и превоз возила којима се обавља поправка;
– вожњу празног теретног возила послатог да замени возило
које се покварило на територији државе друге стране уговорнице
и повратну вожњу, после поправке, возила које је било покварено;
– превоз ствари у одговарајућим возилима приликом селидбе;
– превоз медицинске опреме за хитне случајеве, нарочито у
случају природних катастрофа или хуманитарних потреба;
– превоз предмета, опреме и животиња у некомерцијалне свр
хе за и са позоришних, музичких, филмских, спортских или цирку
ских представа, манифестација и прослава, као и за снимање радио
програма или филмску или телевизијску продукцију;
– превоз посмртних остатака;
– повремени превоз ствари до аеродрома и са аеродрома, у
случају промене режима ваздушног саобраћаја;
– превоз резервних делова и производа за снабдевање мор
ских бродова и авиона;
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– превоз живих животиња у специјално израђеним возилима
за ту сврху или у возилима трајно прерађеним за тај превоз, одо
бреним од стране надлежних органа државе седишта;
– превоз уметничких дела или предмета за сајмове и изложбе
или у некомерцијалне сврхе.
Услови за издавање дозволе
Члан 7.
(1) Надлежни органи држава страна уговорница сваке године
утврђују и размењују уговорени број дозвола за превоз ствари. До
зволе за превоз ствари важе за календарску годину за коју су изда
те, а најдуже до 31. јануара наредне године.
Свака дозвола важи за једну вожњу која обухвата одлазак и
повратак, а приликом обављања превоза, дозвола се мора налазити
у возилу.
(2) Дозволе за превоз ствари предвиђене овим споразумом
приликом преласка границе, односно приликом уласка и изласка,
морају бити оверене од стране одговарајућих органа државе стра
не уговорнице за коју су издате.
(3) Надлежни органи држава страна уговорница утврђују, на
предлог Мешовите комисије из члана 16. овог споразума, контин
гент и врсту дозвола, као и услове коришћења дозвола.
Глава IV.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Услови за издавање дозволе
Члан 8.
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(4) Возач и други чланови посаде возила могу привремено да
увезу, без плаћања царинских дажбина и улазних такси, разумну
количину предмета за сопствене потребе у зависности од трајања
њиховог боравка у држави домаћина.
(5) Прехрамбени производи намењени за личну употребу во
зача и чланова посаде ослобођени су плаћања царинских дажбина
и увозних такси. Ове повластице одобравају се у складу са важе
ћим царинским прописима државе домаћина.
Масе и димензије возила
Члан 12.
(1) Маса и димензије возила и број путника који се превози
би требало да буду у складу са званично регистрованим карактери
стикама возила и не могу прелазити важећа ограничења у држави
домаћину.
(2) Ако максимална дозвољена маса и/или димензије, нато
вареног или ненатовареног возила којим се обавља превоз, прела
зе дозвољене максималне вредности на територији државе друге
стране уговорнице потребна је посебна дозвола.
Контрола
Члан 13.
Дозволе, контролна документа и друга документа која су
предвиђена овим споразумом, као и полисе осигурања и друга нео
пходна документа у складу са националним законодавством држа
ве стране уговорнице морају да се налазе у возилу приликом пре
воза и да се покажу на захтев надлежног контролног органа.

(1) Дозволе предвиђене овим споразумом су непреносиве.
(2) Дозволе предвиђене овим споразумом могу се користити
само за једно возило.

Поштовање националног законодавства

Каботажа
Члан 9.

При обављању превоза путника и ствари на територији држа
ве друге стране уговорнице превозник и посада возила дужни су
да се придржавају важећег националног законодавства те државе.

Каботажа није дозвољена, осим кад је посебно одобрена од
надлежног органа државе домаћина.

Повреда одредаба Споразума

Превоз из и за треће земље

Члан 15.

Члан 10.
Превозник из државе једне стране уговорнице не може да
превози путнике или ствари са територије државе друге стране
уговорнице према трећој држави и обрнуто, осим ако је издата до
звола надлежног органа државе друге стране уговорнице.
Дажбине
Члан 11.
(1) Возила регистрована на територији државе једне од стра
на уговорница, која су привремено увезена у току превоза путника
или ствари предвиђеног овим споразумом, на територији државе
друге стране уговорнице ослобођена су свих такси везаних за по
седовање возила.
(2) Гориво и мазиво који се налазе у нормалном резервоару
возила ослобођени су дажбина и улазних такси без ограничења и
рестрикција, с тим што се под нормалним резервоар ом подразуме
ва резервоар који је предвидео конструктор возила.
(3) Резервни делови намењени за поправку возила којим се оба
вља превоз на основу овог споразума ослобођени су царинских дажби
на и улазних такси, под условом да буду испоштоване царинске фор
малности предвиђене законодавствима држава страна уговорница.
Замењени делови и делови који нису поново извезени, под
лежу плаћању царинских дажбина и улазних такси, осим у случају
да, на основу одредби из законодавства државе увозника, помену
ти делови нису бесплатно уступљени тој држави или уништени на
рачун заинтересованих страна уз царински надзор.

Члан 14.

У случају повреда одредаба овог споразума од стране прево
зника из државе једне уговорне стране, уговорна страна на тери
торији чије државе је дошло до повреде обавестиће о томе другу
страну уговорницу ради предузимања мера предвиђених нацио
налним законодавством, укључујући и могућност забране обавља
ња превоза на територији државе друге стране уговорнице, што не
искључује спровођење одговарајуће процедуре на територији др
жаве стране уговорнице на којој је дошло до повреде. Стране уго
ворнице ће се међусобно обавештавати о предузетим мерама.
Сарадња и Мешовита комисија
Члан 16.
(1) Надлежни органи држава страна уговорница настојаће, у
оквиру својих овлашћења, да обезбеде примену овог споразума, да
размењују све неопходне информације и да се обавештавају о сва
кој измени националног законодавства, која има утицаја на приме
ну овог споразума, и то пре њеног ступања на снагу.
Лични подаци који се достављају у оквиру сарадње између
уговорних страна уживају гаранцију да ће бити поверљиво трети
рани и могу се користити искључиво у сврхе у које су достављени.
(2) Овим споразумом образује се Мешовита комисија, са
стављена од представника надлежних органа држава страна уго
ворница, а представници других надлежних органа могу прису
ствовати приликом разматрања питања из делокруга тих органа.
Мешовита комисија образује се ради спровођења овог споразума
и разматрања свих питања везаних за односе страна уговорница у
области друмског саобраћаја.
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Решавање спорних питања

З А К О Н

Члан 17.

о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном
праву, признању и извршењу одлука и сарадњи
у материји родитељске одговорности и мера
за заштиту деце

Сва спорна питања у вези са тумачењем или са применом
овог споразума која не буде решила Мешовита комисија, решаваће
се дипломатским путем између Страна уговорница.
Глава V.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступање на снагу и важење
Члан 18.
(1) Овај споразум ступа на снагу првог дана другог месеца по
сле дана пријема другог саопштења којим једна страна уговорни
ца обавештава другу страну уговорницу да је спроведен поступак
потврђивања Споразума у складу са националним законодавством.
(2) Овај споразум важи годину дана од дана његовог ступања
на снагу, а прећутно се продужава сваке године на период од годи
ну дана, осим ако га једна од страна уговорница шест месеци пре
истека његовог важења писмено не откаже.
(3) Овај споразум, на захтев једне од страна уговорница, а у
договору страна уговорница, може бити измењен или допуњен.
Измене или допуне овог споразума ступају на снагу у складу са
ставом 1. овог члана.
У потврду чега су доле потписани, прописно овлашћени од
својих влада, потписали овај споразум.
Сачињено у Тунису, дана 5. марта 2014. године у по два ори
гинална примерка, сваки на српском, арапском и француском јези
ку, при чему сви текстови имају једнаку важност. У случају спора
у тумачењу одредаба овог споразума меродаван је текст на фран
цуском језику.
За Владу
Републике Тунис
Шихеб Бен Ахмед, с.р.
министар транспорта

За Владу
Републике Србије
Иван Мркић, с.р.
министар спољних послова

Члан 3.
Надлежни орган за спровођење овог споразума је министар
ство надлежно за послове саобраћаја.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

Члан 1.
Потврђује се Конвенција о надлежности, меродавном праву,
признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске
одговорности и мера за заштиту деце, која је под окриљем Хашке
конференције за међународно приватно право закључена у Хагу
19. октобра 1996. године, у оригиналу на енглеском и француском
језику.
Члан 2.
Tекст Конвенције о надлежности, меродавном праву, призна
њу и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговор
ности и мера за заштиту деце, у оригиналу на енглеском језику и у
преводу на српски језик гласи:
CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW,
RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION
IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY
AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
Concluded 19 October 1996.
The States signatory to the present Convention,
Considering the need to improve the protection of children in in
ternational situations,
Wishing to avoid conflicts between their legal systems in respect
of jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of measu
res for the protection of children,
Recalling the importance of international co-operation for the
protection of children,
Confirming that the best interests of the child are to be a primary
consideration,
Noting that the Convention of 5 October 1961 concerning the po
wers of authorities and the law applicable in respect of the protection of
minors is in need of revision,
Desiring to establish common provisions to this effect, taking into
account the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20
November 1989,
Have agreed on the following provisions:
CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције
о надлежности, меродавном праву, признању
и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске
одговорности и мера за заштиту деце
Проглашава се Закон о потврђивању Конвенције о надлежно
сти, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у
материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце, који је
донела Народна скупштина Републике Србије на Другој седници
Другог редовног заседања у 2015. години, 3. новембра 2015. године.
ПР број 137
У Београду, 5. новембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

Article 1
(1) The objects of the present Convention are:
a) to determine the State whose authorities have jurisdiction to
take measures directed to the protection of the person or property of
the child;
b) to determine which law is to be applied by such authorities in
exercising their jurisdiction;
c) to determine the law applicable to parental responsibility;
d) to provide for the recognition and enforcement of such measu
res of protection in all Contracting States;
e) to establish such co-operation between the authorities of the
Contracting States as may be necessary in order to achieve the purposes
of this Convention.
(2) For the purposes of this Convention, the term ’parental re
sponsibility’ includes parental authority, or any analogous relationship
of authority determining the rights, powers and responsibilities of pa
rents, guardians or other legal representatives in relation to the person
or the property of the child.
Article 2
The Convention applies to children from the moment of their
birth until they reach the age of 18 years.
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Article 3
The measures referred to in Article 1 may deal in particular with:
a) the attribution, exercise, termination or restriction of parental
responsibility, as well as its delegation;
b) rights of custody, including rights relating to the care of the
person of the child and, in particular, the right to determine the child’s
place of residence, as well as rights of access including the right to take
a child for a limited period of time to a place other than the child’s ha
bitual residence;
c) guardianship, curatorship and analogous institutions;
d) the designation and functions of any person or body having char
ge of the child’s person or property, representing or assisting the child;
e) the placement of the child in a foster family or in institutional
care, or the provision of care by kafala or an analogous institution;
f) the supervision by a public authority of the care of a child by
any person having charge of the child;
g) the administration, conservation or disposal of the child’s pro
perty.
Article 4
The Convention does not apply to:
a) the establishment or contesting of a parent-child relationship;
b) decisions on adoption, measures preparatory to adoption, or the
annulment or revocation of adoption;
c) the name and forenames of the child;
d) emancipation;
e) maintenance obligations;
f) trusts or succession;
g) social security;
h) public measures of a general nature in matters of education or
health;
i) measures taken as a result of penal offences committed by chil
dren;
j) decisions on the right of asylum and on immigration.
CHAPTER II – JURISDICTION
Article 5
(1) The judicial or administrative authorities of the Contracting
State of the habitual residence of the child have jurisdiction to take me
asures directed to the protection of the child’s person or property.
(2) Subject to Article 7, in case of a change of the child’s habitual
residence to another Contracting State, the authorities of the State of
the new habitual residence have jurisdiction.
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State in which the child was habitually resident immediately before the
removal or retention; and
b) at the time of removal or retention those rights were actually
exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but
for the removal or retention.
The rights of custody mentioned in sub–paragraph a above, may
arise in particular by operation of law or by reason of a judicial or ad
ministrative decision, or by reason of an agreement having legal effect
under the law of that State.
(3) So long as the authorities first mentioned in paragraph 1 keep
their jurisdiction, the authorities of the Contracting State to which the
child has been removed or in which he or she has been retained can ta
ke only such urgent measures under Article 11 as are necessary for the
protection of the person or property of the child.
Article 8
(1) By way of exception, the authority of a Contracting State ha
ving jurisdiction under Article 5 or 6, if it considers that the authority of
another Contracting State would be better placed in the particular case
to assess the best interests of the child, may either
– request that other authority, directly or with the assistance of the
Central Authority of its State, to assume jurisdiction to take such mea
sures of protection as it considers to be necessary, or
– suspend consideration of the case and invite the parties to intro
duce such a request before the authority of that other State.
(2) The Contracting States whose authorities may be addressed as
provided in the preceding paragraph are:
a) a State of which the child is a national,
b) a State in which property of the child is located,
c) a State whose authorities are seis ed of an application for divor
ce or legal separation of the child’s parents, or for annulment of their
marriage,
d) a State with which the child has a substantial connection.
(3) The authorities concerned may proceed to an exchange of views.
(4) The authority addressed as provided in paragraph 1 may assu
me jurisdiction, in place of the authority having jurisdiction under Ar
ticle 5 or 6, if it considers that this is in the child’s best interests.

Article 6
(1) For refugee children and children who, due to disturbances
occurring in their country, are internationally displaced, the authorities
of the Contracting State on the territory of which these children are pre
sent as a result of their displacement have the jurisdiction provided for
in paragraph 1 of Article 5.
(2) The provisions of the preceding paragraph also apply to chil
dren whose habitual residence cannot be established.

Article 9
(1) If the authorities of a Contracting State referred to in Article 8,
paragraph 2, consider that they are better placed in the particular case to
assess the child’s best interests, they may either
– request the competent authority of the Contracting State of the
habitual residence of the child, directly or with the assistance of the
Central Authority of that State, that they be authorised to exercise ju
risdiction to take the measures of protection which they consider to be
necessary, or
– invite the parties to introduce such a request before the authority
of the Contracting State of the habitual residence of the child.
(2) The authorities concerned may proceed to an exchange of views.
(3) The authority initiating the request may exercise jurisdiction
in place of the authority of the Contracting State of the habitual resi
dence of the child only if the latter authority has accepted the request.

Article 7
(1) In case of wrongful removal or retention of the child, the aut
horities of the Contracting State in which the child was habitually resi
dent immediately before the removal or retention keep their jurisdiction
until the child has acquired a habitual residence in another State, and
a) each person, institution or other body having rights of custody
has acquiesced in the removal or retention; or
b) the child has resided in that other State for a period of at le
ast one year after the person, institution or other body having rights of
custody has or should have had knowledge of the whereab outs of the
child, no request for return lodged within that period is still pending,
and the child is settled in his or her new environment.
(2) The removal or the retention of a child is to be considered
wrongful where:
a) it is in breach of rights of custody attributed to a person, an in
stitution or any other body, either jointly or alone, under the law of the

Article 10
(1) Without prejudice to Articles 5 to 9, the authorities of a Con
tracting State exercising jurisdiction to decide upon an application for
divorce or legal separation of the parents of a child habitually resident
in another Contracting State, or for annulment of their marriage, may, if
the law of their State so provides, take measures directed to the protec
tion of the person or property of such child if
a) at the time of commencement of the proceedings, one of his or
her parents habitually resides in that State and one of them has parental
responsibility in relation to the child, and
b) the jurisdiction of these authorities to take such measures has
been accepted by the parents, as well as by any other person who has
parental responsibility in relation to the child, and is in the best interests
of the child.
(2) The jurisdiction provided for by paragraph 1 to take measures
for the protection of the child ceases as soon as the decision allowing
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or refusing the application for divorce, legal separation or annulment of
the marriage has become final, or the proceed ings have come to an end
for another reason.
Article 11
(1) In all cases of urgency, the authorities of any Contracting State
in whose territory the child or property belonging to the child is present
have jurisdiction to take any necessary measures of protection.
(2) The measures taken under the preceding paragraph with re
gard to a child habitually resident in a Contracting State shall lapse as
soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10
have taken the measures requir ed by the situation.
(3) The measures taken under paragraph 1 with regard to a child
who is habitually resident in a non-Contracting State shall lapse in each
Contracting State as soon as measures requir ed by the situation and ta
ken by the authorities of another State are recognised in the Contracting
State in question.
Article 12
(1) Subject to Article 7, the authorities of a Contracting State in
whose territory the child or property belonging to the child is present
have jurisdiction to take meas ures of a provisional character for the
protection of the person or property of the child which have a territorial
effect limited to the State in question, in so far as such meas ures are not
incompatible with meas ures already taken by authorities which have
jurisdiction under Articles 5 to 10.
(2) The meas ures taken under the preceding paragraph with re
gard to a child habitually resident in a Contracting State shall lapse as
soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10
have taken a decision in respect of the measures of protection which
may be required by the situation.
(3) The measures taken under paragraph 1 with regard to a child
who is habitually resident in a non-Contracting State shall lapse in the
Contracting State where the measures were taken as soon as measures
required by the situation and taken by the authorities of another State
are recognised in the Contracting State in ques tion.
Article 13
(1) The authorities of a Contracting State which have jurisdiction
under Articles 5 to 10 to take meas ures for the protection of the person
or property of the child must abstain from exercising this jurisdiction
if, at the time of the commencement of the proceedings, corresponding
measures have been requested from the authorities of another Contrac
ting State having jurisdiction under Articles 5 to 10 at the time of the
request and are still under consideration.
(2) The provisions of the preceding paragraph shall not apply if
the authorities before whom the request for meas ures was initially in
troduced have declined jurisdiction.
Article 14
The measures taken in application of Articles 5 to 10 remain in
force according to their terms, even if a change of circumstances has
eliminated the basis upon which jurisdiction was founded, so long as
the authorities which have jurisdiction under the Convention have not
modified, replaced or terminated such measures.
CHAPTER III – APPLICABLE LAW
Article 15
(1) In exercising their jurisdiction under the provisions of Chapter
II, the authorities of the Contracting States shall apply their own law.
(2) However, in so far as the protection of the person or the pro
perty of the child requires, they may exceptionally apply or take into
consideration the law of another State with which the situation has a
substantial connection.
(3) If the child’s habitual residence changes to another Contrac
ting State, the law of that other State governs, from the time of the
change, the conditions of application of the meas ures taken in the State
of the former habitual residence.
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Article 16
(1) The attribution or extinction of parental responsibility by ope
ration of law, without the intervention of a judicial or administrative
authority, is governed by the law of the State of the habitual residence
of the child.
(2) The attribution or extinction of parental responsibility by an
agreement or a unilateral act, without intervention of a judicial or ad
ministrative authority, is governed by the law of the State of the child’s
habitual residence at the time when the agreement or unilateral act ta
kes effect.
(3) Parental responsibility which exists under the law of the State
of the child’s habitual residence subsists after a change of that habitual
residence to another State.
(4) If the child’s habitual residence changes, the attribution of pa
rental responsibility by operation of law to a person who does not al
ready have such responsibility is governed by the law of the State of the
new habitual residence.
Article 17
The exercise of parental responsibility is governed by the law of
the State of the child’s habitual residence. If the child’s habitual resi
dence changes, it is governed by the law of the State of the new habi
tual residence.
Article 18
The parental responsibility referred to in Article 16 may be ter
minated, or the conditions of its exercise modified, by measures taken
under this Convention.
Article 19
(1) The validity of a transaction entered into between a third party
and another person who would be entitled to act as the child’s legal
representative under the law of the State where the transaction was con
cluded cannot be contested, and the third party cannot be held liable,
on the sole ground that the other person was not entitled to act as the
child’s legal representative under the law designated by the provisions
of this Chapter, unless the third party knew or should have known that
the parental responsibility was governed by the latter law.
(2) The preceding paragraph applies only if the transaction was
entered into between persons present on the territory of the same State.
Article 20
The provisions of this Chapter apply even if the law designated
by them is the law of a non-Contracting State.
Article 21
(1) In this Chapter the term ”law” means the law in force in a Sta
te other than its choice of law rules.
(2) However, if the law applicable according to Article 16 is that
of a non-Contracting State and if the choice of law rules of that State
designate the law of another non-Contracting State which would apply
its own law, the law of the latter State applies. If that other non-Con
tracting State would not apply its own law, the applicable law is that
designated by Article 16.
Article 22
The application of the law designated by the provisions of this
Chapter can be refused only if this application would be manifestly
contrary to public policy, taking into account the best interests of the
child.
CHAPTER IV – RECOGNITION AND ENFORCEMENT
Article 23
(1) The measures taken by the authorities of a Contracting State
shall be recognised by operation of law in all other Contracting States.
(2) Recognition may however be refused:
a) if the measure was taken by an authority whose jurisdiction
was not based on one of the grounds provided for in Chapter II;
b) if the measure was taken, except in a case of urgency, in the
context of a judicial or administrative proceeding, without the child
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having been provided the opportunity to be heard, in violation of funda
mental principles of procedure of the requested State;
c) on the request of any person claim
 ing that the meas ure infrin
ges his or her parental responsibility, if such meas ure was taken, except
in a case of urgency, without such person having been given an oppor
tunity to be heard;
d) if such recognition is manifestly contrary to public policy of
the requested State, taking into account the best interests of the child;
e) if the measure is incompatible with a later meas ure taken in the
non-Contracting State of the habitual residence of the child, where this
later measure fulfils the requirements for recognition in the requested
State;
f) if the procedure provided in Article 33 has not been complied with.

Article 31
The Central Authority of a Contracting State, either directly or
through public authorities or other bodies, shall take all appropriate
steps to:
a) facilitate the communications and offer the assistance provided
for in Articles 8 and 9 and in this Chapter;
b) facilitate, by mediation, conciliation or similar means, agreed
solutions for the protection of the person or property of the child in si
tuations to which the Convention applies;
c) provide, on the request of a competent authority of another
Contracting State, assistance in discovering the whereabouts of a child
where it appears that the child may be present and in need of protection
within the territory of the requested State.

Article 24
Without prejudice to Article 23, paragraph 1, any interested per
son may request from the competent authorities of a Contracting State
that they decide on the recognition or non-recognition of a measure ta
ken in another Contracting State. The procedure is governed by the law
of the requested State.

Article 32
On a request made with supporting reasons by the Central Autho
rity or other competent authority of any Contracting State with which
the child has a substantial connection, the Central Authority of the Con
tracting State in which the child is habitually resident and present may,
directly or through public authorities or other bodies,
a) provide a report on the situation of the child;
b) request the competent authority of its State to consider the need
to take measures for the protection of the person or property of the child.

Article 25
The authority of the reques ted State is bound by the findings of
fact on which the authority of the State where the measure was taken
based its jurisdiction.
Article 26
(1) If measures taken in one Contracting State and enforceable
there require enforcement in another Contracting State, they shall, upon
request by an interested party, be declared enforceab le or registered for
the purpose of enforcement in that other State according to the proce
dure provided in the law of the latter State.
(2) Each Contracting State shall apply to the declaration of enfor
ceability or registration a simple and rapid procedure.
(3) The declaration of enforceability or registration may be refu
sed only for one of the reasons set out in Article 23, paragraph 2.
Article 27
Without prejudice to such review as is necessary in the applica
tion of the preceding Articles, there shall be no review of the merits of
the meas ure taken.
Article 28
Measures taken in one Contracting State and declared enforcea
ble, or registered for the purpose of enforcement, in another Contrac
ting State shall be enforced in the latter State as if they had been taken
by the authorities of that State. Enforcement takes place in accordance
with the law of the requested State to the extent provided by such law,
taking into consideration the best interests of the child.
CHAPTER V – CO-OPERATION
Article 29
(1) A Contracting State shall designate a Central Authority to
discharge the duties which are imposed by the Convention on such aut
horities.
(2) Federal States, States with more than one system of law or
States having autonomous territorial units shall be free to appoint mo
re than one Central Authority and to specify the territorial or personal
extent of their functions. Where a State has appointed more than one
Central Authority, it shall designate the Central Authority to which any
communication may be addressed for transmission to the appropriate
Central Authority within that State.
Article 30
(1) Central Authorities shall co-operate with each other and pro
mote co-operation amongst the competent authorities in their States to
achieve the purposes of the Convention.
(2) They shall, in connection with the application of the Conven
tion, take appropriate steps to provide information as to the laws of, and
services available in, their States relating to the protection of children.

Article 33
(1) If an authority having jurisdiction under Articles 5 to 10 con
templates the placement of the child in a foster family or institutional
care, or the provision of care by kafala or an analogous institution, and
if such placement or such provision of care is to take place in anot
her Contracting State, it shall first consult with the Central Authority
or other competent authority of the latter State. To that effect it shall
transmit a report on the child together with the reasons for the proposed
placement or provision of care.
(2) The decision on the placement or provision of care may be
made in the requesting State only if the Central Authority or other com
petent authority of the requested State has consented to the placement
or provision of care, taking into account the child’s best interests.
Article 34
(1) Where a measure of protection is contemplated, the competent
authorities under the Convention, if the situation of the child so requi
res, may request any authority of another Contracting State which has
information relevant to the protection of the child to communicate such
information.
(2) A Contracting State may declare that requests under paragraph 1
shall be communicated to its authorities only through its Central Authority.
Article 35
(1) The competent authorities of a Contracting State may request
the authorities of another Contracting State to assist in the implementa
tion of measures of protection taken under this Convention, especially
in securing the effective exercise of rights of access as well as of the
right to maintain direct contacts on a regular basis.
(2) The authorities of a Contracting State in which the child do
es not habitually reside may, on the request of a parent residing in that
State who is seeking to obtain or to maintain access to the child, gather
information or evidence and may make a finding on the suitability of
that parent to exercise access and on the conditions under which access
is to be exercised. An authority exercising jurisdiction under Articles 5
to 10 to determine an application concerning access to the child, shall
admit and consider such information, evidence and finding before reac
hing its decision.
(3) An authority having jurisdiction under Articles 5 to 10 to de
cide on access may adjourn a proceeding pending the outcome of a re
quest made under paragraph 2, in particular, when it is considering an
application to restrict or terminate access rights granted in the State of
the child’s former habitual residence.
(4) Nothing in this Article shall prevent an authority having juris
diction under Articles 5 to 10 from taking provisional measures pen
ding the outcome of the request made under paragraph 2.
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Article 36
In any case where the child is exposed to a serious danger, the com
petent authorities of the Contracting State where measures for the pro
tection of the child have been taken or are under consideration, if they
are informed that the child’s residence has changed to, or that the child
is present in another State, shall inform the authorities of that other State
about the danger involved and the measures taken or under consideration.
Article 37
An authority shall not request or transmit any information under
this Chapter if to do so would, in its opinion, be likely to place the
child’s person or property in danger, or constitute a serious threat to the
liberty or life of a member of the child’s family.
Article 38
(1) Without prejudice to the possibility of imposing reasonable
charges for the provision of services, Central Authorities and other
public authorities of Contracting States shall bear their own costs in
applying the provisions of this Chapter.
(2) Any Contracting State may enter into agreements with one or
more other Contracting States concerning the allocation of charges.
Article 39
Any Contracting State may enter into agreements with one or mo
re other Contracting States with a view to improving the application of
this Chapter in their mutual relations. The States which have concluded
such an agreem
 ent shall transmit a copy to the depositary of the Con
vention.
CHAPTER VI – GENERAL PROVISIONS
Article 40
(1) The authorities of the Contracting State of the child’s habitual
residence, or of the Contracting State where a measure of protection
has been taken, may deliver to the person having parental responsibility
or to the person entrusted with protection of the child’s person or pro
perty, at his or her request, a certificate indicating the capacity in which
that person is entitled to act and the powers conferred upon him or her.
(2) The capacity and powers indicated in the certificate are presu
med to be vested in that person, in the absence of proof to the contrary.
(3) Each Contracting State shall designate the authorities compe
tent to draw up the certificate.
Article 41
Personal data gathered or transmitted under the Convention shall be
used only for the purposes for which they were gathered or transmitted.
Article 42
The authorities to whom information is transmitted shall ensure
its confidentiality, in accordance with the law of their State.
Article 43
All documents forwarded or delivered under this Convention
shall be exempt from legalisation or any analogous formality.
Article 44
Each Contracting State may designate the authorities to which re
quests under Articles 8, 9 and 33 are to be addressed.
Article 45
(1) The designations referred to in Articles 29 and 44 shall be
communicated to the Permanent Bureau of the Hague Conference on
Private International Law.
(2) The declaration referred to in Article 34, paragraph 2, shall be
made to the depositary of the Convention.
Article 46
A Contracting State in which different systems of law or sets of
rules of law apply to the protection of the child and his or her property
shall not be bound to apply the rules of the Convention to conflicts so
lely between such different systems or sets of rules of law.
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Article 47
Оn relation to a State in which two or more systems of law or sets
of rules of law with regard to any matter dealt with in this Convention
apply in different territorial units:
(1) any reference to habitual residence in that State shall be con
strued as referring to habitual residence in a territorial unit;
(2) any reference to the presence of the child in that State shall be
construed as referring to presence in a territorial unit;
(3) any reference to the location of property of the child in that
State shall be construed as referring to location of property of the child
in a territorial unit;
(4) any reference to the State of which the child is a national shall
be construed as referring to the territorial unit designated by the law of
that State or, in the absence of relevant rules, to the territorial unit with
which the child has the closest connection;
(5) any reference to the State whose authorities are seised of an
application for divorce or legal separation of the child’s parents, or for
annulment of their marriage, shall be construed as referring to the terri
torial unit whose authorities are seis ed of such application;
(6) any reference to the State with which the child has a substan
tial connection shall be construed as referring to the territorial unit with
which the child has such connection;
(7) any reference to the State to which the child has been removed
or in which he or she has been retained shall be construed as referring
to the relevant territorial unit to which the child has been removed or in
which he or she has been retained;
(8) any reference to bodies or authorities of that State, other than
Central Authorities, shall be construed as referring to those authorised
to act in the relevant territorial unit;
(9) any reference to the law or procedure or authority of the State
in which a measure has been taken shall be construed as referring to the
law or procedure or authority of the territorial unit in which such mea
sure was taken;
(10) any reference to the law or procedure or authority of the re
quested State shall be construed as referring to the law or procedure or
authority of the territorial unit in which recognition or enforcement is
sought.
Article 48
For the purpose of identifying the applicable law under Chapter
III, in relation to a State which comprises two or more territorial units
each of which has its own system of law or set of rules of law in respect
of matters covered by this Convention, the following rules apply:
a) if there are rules in force in such a State identifying which terri
torial unit’s law is applicable, the law of that unit applies;
b) in the absence of such rules, the law of the relevant territorial
unit as defined in Article 47 applies.
Article 49
For the purpose of identifying the applicable law under Chapter
III, in relation to a State which has two or more systems of law or sets
of rules of law applicable to different categories of persons in respect of
matters covered by this Convention, the following rules apply:
a) if there are rules in force in such a State identifying which
among such laws applies, that law applies;
b) in the absence of such rules, the law of the system or the set
of rules of law with which the child has the closest connection applies.
Article 50
This Convention shall not affect the application of the Convention
of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduc
tion, as between Parties to both Conventions. Nothing, however, prec
ludes provisions of this Convention from being invoked for the purpo
ses of obtaining the return of a child who has been wrongfully removed
or retain ed or of organising access rights.
Article 51
In relations between the Contracting States this Convention repla
ces the Convention of 5 October 1961 concerning the powers of autho
rities and the law applicable in respect of the protection of minors, and
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the Convention governing the guardianship of minors, signed at The
Hague 12 June 1902, without prejudice to the recognition of measures
taken under the Convention of 5 October 1961 mentioned above.
Article 52
(1) This Convention does not affect any international instrument
to which Contracting States are Parties and which contains provisions
on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is
made by the States Parties to such instrument.
(2) This Convention does not affect the possibility for one or mo
re Contracting States to conclude agreements which contain, in respect
of children habitually resident in any of the States Parties to such agree
ments, provisions on matters governed by this Convention.
(3) Agreements to be concluded by one or more Contracting Sta
tes on matters within the scope of this Convention do not affect, in the
relationship of such States with other Contracting States, the applica
tion of the provisions of this Convention.
(4) The preceding paragraphs also apply to uniform laws based on
special ties of a regional or other nature between the States concerned.
Article 53
(1) The Convention shall apply to meas ures only if they are taken
in a State after the Convention has entered into force for that State.
(2) The Convention shall apply to the recognition and enforce
ment of measures taken after its entry into force as between the State
where the measures have been taken and the requested State.
Article 54
(1) Any communication sent to the Central Authority or to anot
her authority of a Contracting State shall be in the original language,
and shall be accompanied by a translation into the official language or
one of the official languages of the other State or, where that is not fea
sible, a translation into French or English.
(2) However, a Contracting State may, by making a reservation
in accordance with Article 60, object to the use of either French or En
glish, but not both.
Article 55
(1) A Contracting State may, in accordance with Article 60,
a) reserve the jurisdiction of its authorities to take meas ures direc
ted to the protection of property of a child situated on its territory;
b) reserve the right not to recognise any parental responsibility or
measure in so far as it is incompatible with any measure taken by its
authorities in relation to that property.
(2) The reservation may be restricted to certain categories of pro
perty.
Article 56
The Secretary General of the Hague Conference on Private Inter
national Law shall at regular intervals convoke a Special Commission
in order to review the practical operation of the Convention.
CHAPTER VII – FINAL CLAUSES
Article 57
(1) The Convention shall be open for signature by the States
which were Members of the Hague Conference on Private International
Law at the time of its Eighteenth Session.
(2) It shall be ratified, accepted or approved and the instruments
of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Mi
nistry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary
of the Convention.
Article 58
(1) Any other State may accede to the Convention after it has en
tered into force in accordance with Article 61, paragraph 1.
(2) The instrument of accession shall be deposited with the depo
sitary.
(3) Such accession shall have effect only as regards the relations
between the acceding State and those Contracting States which ha
ve not raised an objection to its accession in the six months after the
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receipt of the notification referred to in sub-paragraph b of Article 63.
Such an objection may also be raised by States at the time when they
ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such
objection shall be notified to the depositary.
Article 59
(1) If a State has two or more territorial units in which different
systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this
Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance,
approval or accession declare that the Convention shall extend to all
its territorial units or only to one or more of them and may modify this
declaration by submitting another declaration at any time.
(2) Any such declaration shall be notified to the depositary and
shall state expressly the territorial units to which the Convention ap
plies.
(3) If a State makes no declaration under this Article, the Conven
tion is to extend to all territorial units of that State.
Article 60
(1) Any State may, not later than the time of ratification, accep
tance, approval or accession, or at the time of making a declaration in
terms of Article 59, make one or both of the reservations provided for
in Articles 54, paragraph 2, and 55. No other reservation shall be per
mitted.
(2) Any State may at any time withdraw a reservation it has made.
The withdrawal shall be notified to the depositary.
(3) The reservation shall cease to have effect on the first day of
the third calendar month after the notification referred to in the prece
ding paragraph.
Article 61
(1) The Convention shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of three months after the deposit of the
third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in
Article 57.
(2) Thereafter the Convention shall enter into force:
a) for each State ratifying, accepting or approving it subsequently,
on the first day of the month following the expiration of three months
after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval
or accession;
b) for each State acceding, on the first day of the month following
the expiration of three months after the expiration of the period of six
months provided in Article 58, paragraph 3;
c) for a territorial unit to which the Convention has been extended
in conformity with Article 59, on the first day of the month following
the expiration of three months after the notification referred to in that
Article.
Article 62
(1) A State Party to the Convention may denounce it by a notifi
cation in writing addressed to the depositary. The denunciation may be
limited to certain territorial units to which the Convention applies.
(2) The denunciation takes effect on the first day of the month fol
lowing the expiration of twelve months after the notification is received
by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take
effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon
the expiration of such longer period.
Article 63
The depositary shall notify the States Members of the Hague
Conference on Private International Law and the States which have ac
ceded in accordance with Article 58 of the following:
a) the signatures, ratifications, acceptances and approvals referred
to in Article 57;
b) the accessions and objections raised to accessions referred to
in Article 58;
c) the date on which the Convention enters into force in accordan
ce with Article 61;
d) the declarations referred to in Articles 34, paragraph 2, and 59;
e) the agreements referred to in Article 39;
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f) the reservations referred to in Articles 54, paragraph 2, and 55
and the withdrawals referred to in Article 60, paragraph 2;
g) the denunciations referred to in Article 62.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised there
to, have signed this Convention.
Done at The Hague, on the 19th day of October 1996, in the English
and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the archives of the Government of the King
dom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, thro
ugh diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Con
ference on Private International Law at the date of its Eighteenth Session.
КОНВЕНЦИЈA О НАДЛЕЖНОСТИ, МЕРОДАВНОМ ПРАВУ,
ПРИЗНАЊУ И ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКА И САРАДЊИ
У МАТЕРИЈИ РОДИТЕЉСКЕ ОДГОВОРНОСТИ И МЕРА
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
Закључена 19. октобра 1996. године.
Државе потписнице ове конвенције,
Полазећи од потребе унапређења заштите деце у ситуацијама
са међународним елементом,
У жељи да избегну сукобе правних система у материји надле
жности, меродавног права, признања и извршења мера за заштиту
деце,
Свесне значаја међународне сарадње у области заштите деце,
Потврђујући да најбољи интерес детета треба да буде од нај
веће важности,
Констатујући неопходност да се измени Конвенција од 5. ок
тобра 1961. године о надлежности органа и меродавном праву у
материји заштите малолетника,
У жељи да у том циљу установе заједничке одредбе, водећи
рачуна о Конвенцији Уједињених нација о правима детета од 20.
новембра 1989. године,
Сагласиле су се о следећим одредбама:
ГЛАВА I – ОБИМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ
Члан 1.
(1) Циљеви ове конвенције су:
а) одређивање државе чији су органи надлежни за предузима
ње мера за заштиту личности или имовине детета;
б) одређивање права које ће ти органи примењивати у врше
њу своје надлежности;
в) одређивање меродавног права за родитељску одговорност;
г) обезбеђивање признања и извршења тих мера заштите у
свим државама уговорницама;
д) успостављање сарадње између органа држава уговорница
која је неопходна за остваривање циљева Конвенције.
(2) За потребе ове конвенције, израз „родитељска одговор
ност” обухвата родитељско право, као и сваки други сличан од
нос којим се одређују права, овлашћења и одговорности родите
ља, старатеља или других законских заступника према личности и
имовини детета.
Члан 2.
Конвенција се примењује на децу од тренутка њиховог рође
ња до навршених 18 година.
Члан 3.
Мере предвиђене у члану 1. могу се, између осталог, односи
ти на:
а) стицање, вршење, престанак или ограничење родитељске
одговорности, као и на њено преношење;
б) право на старање, укључујући право на старање о лично
сти детета и нарочито право на одређивање боравишта детета, као
и правo на виђање детета, које обухвата и право да се дете на одре
ђено време одведе ван места свог уобичајеног боравишта;
в) старатељство, туторство и сличне правне установе;
г) одређивање лица или органа надлежних за старање о лич
ности или имовини детета, заступање и пружање помоћи детету,
као и њихових функција;
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д) смештај детета у хранитељску породицу или у установу за
заштиту деце или пружање заштите путем установе кафала или не
ке друге сличне установе;
ђ) надзор јавних органа овлашћених за старање о детету над
сваким лицем коме је дете поверено на старање;
е) управљање, заштиту или располагање имовином детета.

ства;

Члан 4.
Конвенција се не примењује на:
а) утврђивање или оспоравање очинства, односно материн

б) одлуке о усвојењу, мере које претходе усвојењу, као и по
ништај или раскид усвојења;
в) лично име детета;
г) еманципацију;
д) обавезе издржавања;
ђ) траст и наслеђивање;
е) социјално осигурање;
ж) јавне мере општег карактера у области образовања или
здравља;
з) мере које су одређене према детету као извршиоцу кривич
ног дела;
и) одлуке о праву на азил и усељавање.
ГЛАВА II – НАДЛЕЖНОСТ
Члан 5.
(1) Судски или управни органи државе уговорнице у којој де
те има уобичајено боравиште надлежни су да одреде мере за за
штиту личности и имовине детета.
(2) Ако дете заснује уобичајено боравиште у другој држави
уговорници, надлежни су органи државе новог уобичајеног бора
вишта детета, осим у случају из члана 7.
Члан 6.
(1) За децу избеглице и децу која су, услед догађаја у њиховој
земљи, међународно расељена, надлежност предвиђену у ставу 1.
члана 5. врше органи државе уговорнице на чијој се територији та
деца налазе услед расељавања.
(2) Одредба претходног става примењује се и на децу чије се
уобичајено боравиште не може утврдити.
Члан 7.
(1) У случају незаконитог одвођења или задржавања детета, ор
гани државе уговорнице у којој је дете имало уобичајено боравиште
непосредно пре задржавања односно одвођења задржавају надле
жност све док дете не стекне уобичајено боравиште у другој држави и:
а) свако лице, установа или друго тело које има право стара
ња не пристане на то одвођење односно задржавање, или
б) дете у тој другој држави борави у периоду од најмање го
дину дана од тренутка када је лице, установа или друго тело које
има право старања сазнало или морало сазнати где се дете налази,
ниједан поступак по захтеву за враћање детета поднет у том перио
ду није у току, а дете се прилагодило новој средини.
(2) Одвођење или задржавање детета сматра се незаконитим:
а) ако је тиме повређено право на старање, било заједничко
или самостално, које припада лицу, установи или другом телу, пре
ма праву државе у којој је дете имало уобичајено боравиште непо
средно пре одвођења односно задржавања; и
б) ако се у тренутку одвођења или задржавања то право ствар
но вршило, било заједнички било самостално, или би се вршило да
није дошло до одвођења односно задржавања.
Право на старање наведено у тачки а) става 2. овог члана, из
међу осталог, може бити засновано на закону, на одлуци суда или
органа управе или на споразуму који производи дејство по праву
те државе.
(3) Све док органи наведени у ставу 1. овог члана задржавају
надлежност, органи државе уговорнице у коју је дете одведено или
у којој је задржано могу одредити само хитне мере неопх одне за
заштиту личности или имовине детета, у складу са чланом 11.
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Члан 8.
(1) Изузетно, ако орган државе уговорнице надлежан на осно
ву чл. 5. или 6. сматра да би у конкретном случају орган друге др
жаве уговорнице био у бољем положају да оцени најбољи интерес
детета, може:
– затражити од тог другог органа, непосредно или уз помоћ
централног органа те државе, да преузме надлежност за одређива
ње мера заштите које сматра неопходним, или
– прекинути поступак и упутити странке да поднесу такав
захтев органу те друге државе.
(2) Државе уговорнице чијим се органима може поднети зах
тев наведен у претходном ставу су:
а) држава чији је дете држављанин;
б) држава у којој се налази имовина детета;
в) држава чијим је органима поднет захтев за развод или за
конску раставу родитеља детета или за поништај њиховог брака;
г) држава са којом дете има значајну везу.
(3) Органи из ст. 1. и 2. овог члана могу да приступе размени
мишљења.
(4) Орган коме је поднет захтев из става 1. овог члана може
преузети надлежност уместо органа надлежног на основу чл. 5.
или 6, ако сматра да је то у најбољем интересу детета.
Члан 9.
(1) Ако органи државе уговорнице наведени у члану 8. став 2.
сматрају да су у бољем положају да у конкретном случају процене
најбољи интерес детета, могу:
– затражити од надлежног органа државе уговорнице у којој
дете има уобичајено боравиште, непосредно или уз помоћ цен
тралног органа те државе, да им се дозволи да заснују надлежност
за одређивање мера заштите које сматрају неопходним, или
– упутити странке да такав захтев поднесу органима државе
уговорнице у којој дете има уобичајено боравиште.
(2) Органи из става 1. овог члана могу да приступе размени
мишљења.
(3) Орган који подноси захтев може преузети надлежност
уместо органа државе уговорнице уобичајеног боравишта детета
само ако је овај други орган прихватио захтев.
Члан 10.
(1) Без утицаја на чл. 5–9, органи државе уговорнице надле
жни за развод, законску раставу или поништај брака родитеља де
тета које има уобичајено боравиште у другој држави уговорници,
могу, ако им право њихове државе дозвољава, одредити мере за за
штиту личности или имовине тог детета:
а) ако у тренутку покретања поступка један од родитеља
уобичајено борави у тој држави и један од њих је титулар родитељ
ске одговорности у односу на то дете, и
б) ако су родитељи, односно друго лице које је титулар роди
тељске одговорности у односу на то дете прихватили надлежност
ових органа за одређивање мера и ако је таква надлежност у најбо
љем интересу детета.
(2) Надлежност за одређивање мера за заштиту детета из ста
ва 1. овог члана престаје чим одлука којом се усваја или одбија
захтев за развод, законску раставу или поништај брака постане
правноснажна или се тај поступак оконча из другог разлога.
Члан 11.
(1) У свим хитним случајевима, органи сваке државе уговор
нице на чијој територији се налази дете или његова имовина над
лежни су за одређивање неопходних мера заштите.
(2) Мере одређене на основу става 1. овог члана у односу на
дете које има уобичајено боравиште у другој држави уговорници,
престају да важе чим органи надлежни на основу чл. 5–10. одреде
мере које захтева ситуација.
(3) Мере одређене на основу става 1. овог члана у односу на
дете које има уобичајено боравиште у држави неуговорници пре
стају да важе у свакој држави уговорници чим мере које захтева
ситуација, одређене од стране органа друге државе, буду признате
у држави уговорници у питању.
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Члан 12.
(1) Осим у случају из члана 7, органи државе уговорнице на
чијој се територији налази дете или његова имовина надлежни су
за одређивање мера заштите личности или имовине детета привре
меног карактера и чије је дејство ограничено на територију те др
жаве, уколико оне нису неспојиве са мерама које су већ одредили
органи надлежни на основу чл. 5–10.
(2) Мере одређене на основу става 1. овог члана у односу на
дете које има уобичајено боравиште у држави уговорници престају
да важе чим органи надлежни на основу чл. 5–10. донесу одлуку о
мерама заштите које би ситуација могла захтевати.
(3) Мере одређене на основу става 1. овог члана у односу на
дете које има уобичајено боравиште у држави неуговорници пре
стају да важе у држави уговорници у којој су те мере одређене чим
мере које захтева ситуација, одређене од стране органа друге држа
ве, буду признате у држави уговорници у питању.
Члан 13.
(1) Органи државе уговорнице надлежни за одређивање ме
ра заштите личности или имовине детета на основу чл. 5–10. ду
жни су да се уздрже од одлучивања ако су у тренутку покретања
поступка већ биле затражене сличне мере од органа друге државе
уговорнице, надлежних на основу чл. 5–10, а њихово разматрање
је још увек у току.
(2) Одредба става 1. овог члана не примењује се ако су се ор
гани којима је захтев за одређивање мера првобитно поднет огла
сили ненадлежним.
Члан 14.
Мере одређене на основу чл. 5–10. остају на снази у грани
цама онога што је њима предвиђено чак и када, услед промење
них околности, више не постоји основ на коме је надлежност била
заснована, све док их органи надлежни према овој конвенцији не
измене, замене или укину.
ГЛАВА III – МЕРОДАВНО ПРАВО
Члан 15.
(1) Органи држава уговорница надлежни на основу одредаба
Главе II примењују своје право.
(2) Међутим, уколико је то потребно ради заштите личности
или имовине детета, органи из става 1. овог члана могу изузетно
применити или узети у обзир и право друге државе са којом је си
туација значајно повезана.
(3) У случају промене уобичајеног боравишта детета у другу
државу уговорницу, на услове за спровођење мера одређених у др
жави претходног уобичајеног боравишта примењује се, од тренут
ка промене, право те друге државе.
Члан 16.
(1) За стицање или престанак родитељске одговорности непо
средно на основу закона, без учешћа суда или органа управе, меро
давно је право државе у којој дете има уобичајено боравиште.
(2) За стицање или престанак родитељске одговорности на
основу споразума или једностраног акта, без учешћа суда или ор
гана управе, меродавно је право државе у којој дете има уобичаје
но боравиште у тренутку када споразум или једнострани акт про
изводе дејство.
(3) Родитељска одговорност која постоји према праву државе
уобичајеног боравишта постоји и након стицања новог уобичаје
ног боравишта у другој држави.
(4) Ако се уобичајено боравиште детета промени, за стицање
родитељске одговорности непосредно на основу закона од стране
лица које до тада није било њен титулар, меродавно је право држа
ве новог уобичајеног боравишта.
Члан 17.
За вршење родитељске одговорности меродавно је право др
жаве у којој дете има уобичајено боравиште. Ако се уобичајено бо
равиште детета промени, меродавно је право државе новог уобича
јеног боравишта.
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Члан 18.
Родитељска одговорност наведена у члану 16. може престати
или се услови њеног вршења могу изменити мерама одређеним на
основу ове конвенције.
Члан 19.
(1) Пуноважност правног посла закљученог између трећег
лица и лица које би по праву државе у којој је правни посао за
кључен имало својство законског заступника детета, не може се
оспоравати, нити се треће лице може сматрати одговорним само
зато што то друго лице није било овлашћено да делује као закон
ски заступник детета према праву одређеном одредбама ове главе,
осим ако је треће лице знало или морало знати да је за родитељску
одговорност меродавно то право.
(2) Став 1. овог члана се примењује само ако је правни посао
закључен између лица која се налазе на територији исте државе.
Члан 20.
Одредбе ове главе примењују се чак и ако указују на право
државе неуговорнице.
Члан 21.
(1) У смислу ове главе, реч „право” означава право које је на
снази у држави, уз искључење његових колизионих норми.
(2) Међутим, ако је на основу члана 16. меродавно право др
жаве неуговорнице и ако колизионе норме те државе указују на
примену права неке друге државе неуговорнице која би примени
ла своје право, примењује се право те друге државе. Ако та друга
држава неуговорница не би применила своје право, меродавно је
право на које упућује члан 16.
Члан 22.
Примена права меродавног на основу одредаба ове главе мо
же се одбити само ако би била очигледно супротна јавном поретку,
узимајући у обзир најбољи интерес детета.
ГЛАВА IV – ПРИЗНАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ
Члан 23.
(1) Мере које су одредили органи државе уговорнице призна
ју се непосредно на основу закона у свим другим државама уго
ворницама.
(2) Међутим, признање се може одбити:
а) ако је меру одредио орган чија надлежност није била засно
вана на одредбама Главе II;
б) ако је мера одређена у судском или управном поступку, у
коме, супротно основним процесним начелима државе признања,
детету није пружена могућност да буде саслушано, осим у хитним
случајевима;
в) на захтев сваког лица које тврди да се том мером крши ње
гова родитељска одговорност, ако је таква мера одређена а да том
лицу није била пружена могућност да буде саслушано, осим у хит
ним случајевима;
г) ако је признање очигледно супротно јавнoм поретку држа
ве признања, узимајући у обзир најбољи интерес детета;
д) ако је мера неспојива са каснијом мером одређеном у држа
ви уобичајеног боравишта детета која није уговорница, а та касни
ја мера испуњава услове за признање у држави у којој је затражено
признање;
ђ) ако није спроведен поступак предвиђен чланом 33.
Члан 24.
Без утицаја на члан 23. став 1, свако заинтересовано лице може
захтевати од надлежних органа државе уговорнице да одлуче о при
знању односно непризнању мере одређене у другој држави уговор
ници. Поступак се уређује правом државе у којој је захтев поднет.
Члан 25.
Орган државе у којој је захтев поднет везан је чињеницама
на основу којих је орган државе у којој је мера одређена засновао
своју надлежност.
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Члан 26.
(1) Ако мере одређене у једној држави уговорници које су у
њој постале и извршне, захтевају извршење у другој држави уго
ворници, оне ће, на захтев сваког заинтересованог лица, бити огла
шене извршним или регистроване за потребе извршења у тој дру
гој држави, по поступку који предвиђа њено законодавство.
(2) Свака држава уговорница на оглашавање извршности тих ме
ра или на њихову регистрацију примењује једноставан и брз поступак.
(3) Оглашавање извршности или регистрација могу се одбити
само из разлога наведених у члану 23. став 2.
Члан 27.
Осим ако је неопходно за примену претходних чланова, орган
државе признања неће разматрати (преиспитивати) садржину ме
ре која је одређена.
Члан 28.
Мере одређене у једној држави уговорници које су оглашене
извршним или су регистроване у циљу извршења у другој држави
уговорници, извршавају се у тој другој држави као да су их одре
дили њени сопствени органи. Извршење се спроводи у складу са
правом државе у којој се подноси захтев, у границама које предви
ђа њено право, узимајући у обзир најбољи интерес детета.
ГЛАВА V – САРАДЊА
Члан 29.
(1) Свака држава уговорница одређује централни орган за из
вршавање обавеза које су му наложене овом конвенцијом.
(2) Федерална држава, држава у којој важи више правних си
стема или држава која се састоји из аутономних територијалних
јединица може одредити више од једног централног органа и пре
цизирати територијални или персонални обим њихових овлашће
ња. Држава која је искористила ову могућност, одређује централни
орган коме се могу упутити сви поднесци ради њиховог доставља
ња одговарајућем (надлежном) централном органу унутар државе.
Члан 30.
(1) Централни органи међусобно сарађују и унапређују са
радњу надлежних органа својих држава, ради остваривања циљева
Конвенције.
(2) Они, у вези са применом Конвенције, предузимају одгова
рајуће кораке за давање обавештења о законодавству и расположи
вим услугама у њиховим државама у материји заштите деце.
Члан 31.
Централни орган државе уговорнице, било непосредно или
уз помоћ јавних органа и других тела, предузима све одговарајуће
кораке како би:
a) олакшао комуникацију и понудио помоћ предвиђену чл. 8.
и 9. и у овој глави;
б) олакшао, путем медијације, мирења или сличних метода,
спровођење договорених решења у погледу заштите личности или
имовине детета у случајевима на које се Конвенција примењује;
в) пружио помоћ, на захтев надлежног органа друге државе
уговорнице, у проналажењу детета када се претпоставља да се оно
налази на територији замољене државе и да му је потребна заштита.
Члан 32.
На образложени захтев централног органа или другог надле
жног органа државе уговорнице са којом дете има значајну везу,
централни орган државе уговорнице у којој дете има уобичајено
боравиште и у којој се оно налази може, било непосредно или уз
помоћ јавних органа и других тела:
a) сачинити извештај о ситуацији у којој се дете налази;
б) затражити од надлежног органа своје државе да размотри
потребу за одређивањем мера за заштиту личности или имовине
тог детета.
Члан 33.
(1) Ако орган надлежан на основу чл. 5–10. разматра мо
гућност смештаја детета у хранитељску породицу, или у неку
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установу за заштиту деце или пружање заштите путем кафале или
сличног института, и ако тај смештај, односно пружање заштите
треба да се спроведу у другој држави уговорници, тај орган ће се
претходно консултовати са централним органом или другим над
лежним органом те друге државе. У том циљу он ће доставити из
вештај о детету и образложење свог предлога за смештај или пру
жање заштите.
(2) Одлука о смештају или пружању заштите детету може би
ти донета у држави молиљи само ако се централни орган или други
надлежни орган замољене државе сагласи са таквим смештајем или
пружањем заштите, узимајући у обзир најбољи интерес детета.
Члан 34.
(1) Када се разматра мера заштите, надлежни органи на осно
ву Конвенције могу, ако то налаже ситуација у којој се налази дете,
затражити од сваког органа друге државе уговорнице који поседује
информације од значаја за заштиту детета, да им те информације
достави.
(2) Свака држава уговорница може дати изјаву да се захте
ви предвиђени у ставу 1. овог члана достављају само преко њеног
централног органа.
Члан 35.
(1) Надлежни органи државе уговорнице могу затражити од
органа друге државе уговорнице помоћ у спровођењу мера зашти
те одређених на основу ове конвенције, нарочито да би се обезбе
дило делотворно вршење права на виђање детета и права на одр
жавање редовних личних односа са дететом.
(2) Органи државе уговорнице у којој дете нема уобичајено
боравиште могу, на захтев једног од родитеља који има боравиште
у тој држави и који жели да стекне или задржи право на виђање,
прикупити информације или доказе и утврдити подобност тог ро
дитеља за вршење права на виђање и услове под којима би то пра
во требало да се врши. Орган надлежан за одлучивање о праву на
виђање детета на основу чл. 5–10. ће, пре него што донесе одлуку,
примити и размотрити те информације, доказе и закључке.
(3) Орган који је на основу чл. 5–10. надлежан за одлучивање
о праву на виђање може прекинути поступак у очекивању исхода
по захтеву предвиђеном у ставу 2. овог члана нарочито ако разма
тра захтев за измену или одузимање права на виђање које су доде
лили органи државе ранијег уобичајеног боравишта детета.
(4) Остале одредбе овог члана не спречавају орган надлежан
на основу чл. 5–10. да одреди привремене мере у очекивању исхо
да по захтеву предвиђеном у ставу 2. овог члана.
Члан 36.
У случају када је дете изложено озбиљној опасности, надле
жни органи државе уговорнице у којој су одређене мере за зашти
ту детета или у којој се разматра одређивање таквих мера, ако буду
обавештени да се боравиште детета променило или да се дете на
лази у другој држави, обавестиће органе друге државе о тој опа
сности и о мерама које су одређене, односно које се разматрају.
Члан 37.
Надлежни орган не сме захтевати нити давати било какве по
датке на основу ове главе ако сматра да би се тиме могли довести у
опасност личност или имовина детета или да би то представљало
озбиљну претњу за слободу или живот члана његове породице.
Члан 38.
(1) Не доводећи у питање могућност одређивања накнаде ра
зумних трошкова за пружање услуга, централни органи и други
јавни органи држава уговорница сносиће сопствене трошкове који
настану применом одредаба ове главе.
(2) Држава уговорница може закључивати споразуме о рас
подели трошкова са једном или више других држава уговорница.
Члан 39.
Свака држава уговорница може закључивати са једном или ви
ше држава уговорница споразуме у циљу унапређења примене ове
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главе у њиховим међусобним односима. Државе које су закључиле
такав споразум, доставиће његову копију депозитару Конвенције.
ГЛАВА VI – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
(1) Органи државе уговорнице уобичајеног боравишта детета
или државе уговорнице у којој је одређена мера заштите, могу из
дати потврду на захтев титулара родитељске одговорности или ли
ца коме је поверена заштита личности или имовине детета у коме
се наводе његово својство и овлашћења која су му дата.
(2) Сматра се да лице из става 1. овог члана има својство и
овлашћења наведена у потврди, уколико се супротно не докаже.
(3) Свака држава уговорница одредиће органе који су надле
жни за издавање потврде.
Члан 41.
Лични подаци прибављени или достављени у складу са Кон
венцијом могу се користити само у сврху због које су прибављени
или достављени.
Члан 42.
Органи којима се подаци достављају обезбеђују чување тај
ности података у складу са правом своје државе.
Члан 43.
Све исправе, издате или прослеђене на основу Конвенције,
ослобођене су легализације или било које сличне формалности.
Члан 44.
Свака држава уговорница може одредити органе којима се
упућују захтеви предвиђени чл. 8, 9. и 33.
Члан 45.
(1) Обавештења о одређивању органа наведених у чл. 29. и
44. достављају се Сталном бироу Хашке конференције за међуна
родно приватно право.
(2) Изјава из члана 34. став 2. даје се депозитару Конвенције.
Члан 46.
Држава уговорница у којој се на заштиту личности или имо
вине детета примењују различити правни системи или групе прав
них норми није обавезна да примењује правила Kонвенције на су
кобе који се тичу само тих различитих система или група правних
норми.
Члан 47.
У односу на државу у којој се на питања регулисана овом
Конвенцијом у различитим територијалним јединицама примењу
ју два или више правних система или групе правних норми:
(1) свако упућивање на уобичајено боравиште у тој држави
указује на уобичајено боравиште у одређеној територијалној једи
ници;
(2) свако упућивање на присутност детета у тој држави указу
је на присутност у одређеној територијалној јединици;
(3) свако упућивање на место налажења имовине детета у тој
држави указује на место налажења имовине детета у одређеној те
риторијалној јединици;
(4) свако упућивање на државу чији је дете држављанин ука
зује на територијалну јединицу одређену правом те државе или,
ако одговарајућих норми нема, на територијалну јединицу са којом
је дете у најближој вези;
(5) свако упућивање на државу чијим је органима поднет зах
тев за развод или законску раставу родитеља детета или за пони
штај њиховог брака указује на територијалну јединицу чијим је ор
ганима поднет такав захтев;
(6) свако упућивање на државу са којом дете има значајну ве
зу указује на територијалну јединицу са којом дете има такву везу;
(7) свако упућивање на државу у коју је дете одведено или у
којој је задржано указује на територијалну јединицу у коју је дете
одведено односно у којој је задржано;
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(8) свако упућивање на тела или органе те државе, осим цен
тралних органа, указује на тела или органе овлашћене да делују у
односној територијалној јединици;
(9) свако упућивање на право, поступак или орган државе у
којој је нека мера одређена указује на право, поступак или орган
територијалне јединице у којој је та мера одређена;
(10) свако упућивање на право, поступак или орган државе у
којој се захтева признање или извршење указује на право, посту
пак или орган територијалне јединице у којој се захтева признање
или извршење.
Члан 48.
За одређивање меродавног права на основу Главе III унутар
државе која се састоји од две или више територијалних јединица
од којих свака има сопствени правни систем или групе правних
норми у погледу материје регулисане овом конвенцијом, примењу
ју се следећа правила:
а) ако у тој држави постоје важеће норме које одређују тери
торијалну јединицу чије је право меродавно, примењује се право
те јединице;
б) ако таквих норми нема, примењује се право територијалне
јединице на које указује члан 47.
Члан 49.
За одређивање меродавног права на основу Главе III унутар
државе која примењује два или више правних система или групе
правних норми на различите категорије лица у погледу материје
регулисане овом конвенцијом, примењују се следећа правила:
а) ако у тој држави постоје норме које одређују које је од ових
права меродавно, примењује се то право;
б) ако таквих норми нема, примењује се правни систем или
група правних норми са којом је дете у најближој вези.
Члан 50.
Ова конвенција не утиче на примену Конвенције о грађанско
правним аспектима међународне отмице деце од 25. октобра 1980.
године у односима између држава уговорница обеју конвенција.
Међутим, ништа не спречава могућност позивања на одредбе ове
Конвенције ради повратка незаконито одведеног или задржаног
детета или ради организовања права на виђање.
Члан 51.
У односима између држава уговорница, ова конвенција заме
њује Конвенцију о надлежности органа и меродавном праву у ма
терији заштите малолетника од 5. октобра 1961. године и Конвен
цију о старатељству над малолетницима потписану у Хагу 12. јуна
1902. године, при чему не утиче на признање мера одређених на
основу наведене Конвенције од 5. октобра 1961. године.
Члан 52.
(1) Ова конвенција не утиче на примену других међународ
них уговора чије су чланице државе уговорнице и који садрже од
редбе о материји регулисаној овом конвенцијом, осим ако државе
обавезане таквим уговорима дају супротну изјаву.
(2) Ова конвенција не утиче на могућност да једна или ви
ше држава уговорница закључе споразуме који садрже одредбе о
питањима регулисаним овом конвенцијом у погледу деце са уоби
чајеним боравиштем у било којој од држава уговорница тих спо
разума.
(3) Споразуми које закључе једна или више држава уговор
ница о питањима регулисаним овом конвенцијом не утичу, у одно
сима тих држава са другим државама уговорницама, на примену
одредаба ове конвенције.
(4) Претходни ставови се, такође, примењују на једнообразне
законе засноване на посебним везама регионалне и друге природе
које постоје између држава у питању.
Члан 53.
(1) Конвенција се примењује само на мере које су одређене у
држави после ступања на снагу Конвенције у односу на ту државу.
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(2) Конвенција се примењује на признање и извршење мера
одређених након њеног ступања на снагу између државе у којој су
мере одређене и државе у којој се тражи признање и извршење.
Члан 54.
(1) Сваки поднесак који се шаље централном органу или дру
гом органу државе уговорнице саставља се на изворном језику и
пропраћен је преводом на службени језик или на један од службе
них језика те државе или, уколико то није могуће, преводом на
француски или на енглески језик.
(2) Међутим, држава уговорница се може стављањем резерве
у складу са чланом 60. успротивити употреби било француског би
ло енглеског језика.
Члан 55.
(1) Држава уговорница може у складу са чланом 60:
а) задржати надлежност својих органа за одређивање мера за
заштиту имовине детета која се налази на њеној територији;
б) задржати право да не призна родитељску одговорност или
меру која је неспојива са мером одређеном од стране њених органа
у погледу те имовине.
(2) Резерва се може ограничити на одређене врсте имовине.
Члан 56.
Генерални секретар Хашке конференције за међународно
приватно право повремено сазива Специјалну комисију ради испи
тивања практичне примене Конвенције.
ГЛАВА VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Конвенција је отворена за потписивање државама које су би
ле чланице Хашке конференције за међународно приватно право у
време њеног осамнаестог заседања.
Она се ратификује, прихвата или одобрава и инструменти о
ратификацији, прихватању или одобравању депонују се у Мини
старству спољних послова Краљевине Холандије, депозитару Кон
венције.
Члан 58.
(1) Свака друга држава може приступити Конвенцији након
њеног ступања на снагу у складу са чланом 61. став 1.
(2) Инструмент о приступању депонује се код депозитара.
(3) Приступање има дејство само у односима између држа
ве која приступа и држава уговорница које нису истакле приговор
у погледу њеног приступања у року од шест месеци након прије
ма обавештења предвиђеног чланом 63. тачка б). Такав приговор
може истаћи и свака држава у тренутку ратификације, прихватања
или одобравања Конвенције након приступања. Ти приговори до
стављају се депозитару.
Члан 59.
(1) Држава састављена од две или више територијалних једи
ница у којима се примењују различити правни системи у материји
регулисаној овом конвенцијом може, у тренутку потписивања, ра
тификације, прихватања, одобрења или приступања, изјавити да се
ова конвенција примењује на све територијалне јединице или само
на једну или више њих и може да измени ову изјаву подношењем
друге изјаве у било ком тренутку.
(2) Ове изјаве се достављају депозитару и у њима се изричито
наводе територијалне јединице на које се Конвенција примењује.
(3) Ако држава не да изјаву предвиђену овим чланом, Конвен
ција се примењује на целокупну територију те државе.
Члан 60.
(1) Свака држава уговорница може најкасније у тренутку ра
тификације, прихватања или одобравања, или давања изјаве у скла
ду са чланом 59. ставити једну или обе резерве предвиђене чланом
54. став 2. и чланом 55. Ниједна друга резерва није допуштена.
(2) Свака држава може у сваком тренутку повући резерву коју
је ставила. О повлачењу резерве обавештава се депозитар.
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(3) Дејство резерве престаје првог дана трећег календарског
месеца након обавештења наведеног у претходном ставу.
Члан 61.
(1) Конвенција ступа на снагу првог дана месеца који следи
након истека периода од три месеца после депоновања трећег ин
струмента о ратификацији, прихватању или одобрењу, предвиђе
них чланом 57.
(2) Након тога, Конвенција ступа на снагу:
а) за сваку државу која је ратификује, прихвати или накнад
но одобри, првог дана месеца који следи након истека периода од
три месеца после депоновања њеног инструмента о ратификацији,
прихватању, одобрењу или приступању;
б) за сваку државу која јој приступи, првог дана месеца који
следи након протека три месеца од истека периода од шест месеци
предвиђеног чланом 58. став 3;
в) за територијалне јединице на које је, у складу са чланом 59.
проширена примена Конвенције, првог дана месеца који следи на
кон истека периода од три месеца после обавештења предвиђеног
тим чланом.
Члан 62.
Свака држава уговорница може отказати Конвенцију писаним
саопштењем депозитару. Отказивање се може ограничити на поје
дине територијалне јединице на које се Конвенција примењује.
Отказивање производи дејство првог дана месеца након исте
ка дванаест месеци од дана пријема саопштења од стране депози
тара. Када је у саопштењу прецизиран дужи период, отказивање ће
произвести дејство по истеку ток дужег периода.
Члан 63.
Депозитар обавештава државе чланице Хашке конференције
за међународно приватно право као и државе које су приступиле
Конвенцији у складу са одредбама члана 58. о следећем:
а) потписивању, ратификацији, прихватању и одобрењу пред
виђеним чланом 57;
б) приступањима и приговорима против приступања предви
ђеним чланом 58;
в) датуму ступања на снагу Конвенције у складу са чланом 61;
г) изјавама наведеним у члану 34. став 2. и члану 59;
д) споразумима наведеним у члану 39;
ђ) резервама наведеним у члану 54. став 2. и члану 55, и о по
влачењу наведеном у члану 60. став 2;
е) отказивањима предвиђеним чланом 62.
Као потврду, доле наведени, као прописно овлашћени, потпи
сали су ову конвенцију.
Сачињено у Хагу, 19. октобра 1996. године, на француском
и енглеском језику, при чему су оба текста подједнако веродостој
на, у једном примерку који ће бити депонован у архивама Владе
Краљевине Холандије и чија ће оверена копија бити достављена
дипломатским путем свакој држави која је била чланица Хашке
конференције за међународно приватно право у време одржавања
њеног осамнаестог заседања.
Члан 3.
Одређује се министарство надлежно за породичну заштиту
да поступа као централни орган Републике Србије надлежан за из
вршавање обавеза из Конвенције.
Министарство надлежно за породичну заштиту надлежно је
и за пријем захтева предвиђених у чл. 8, 9. и 33. Конвенције и за
издавање потврда из члана 40. став 3. Конвенције.
Члан 4.
Приликом депоновања ратификационог инструмента, надле
жни орган Републике Србије ће депозитара, Министарство спољ
них послова Краљевине Холандије, у складу са чланом 34. став 2.
и чланом 45. став 2. Конвенције, обавестити да је за пријем захтева
других држава уговорница за достављање информација од значаја
за заштиту детета надлежно министарство надлежно за породичну
заштиту.

9. новембар 2015.

Члан 5.
Приликом депоновања ратификационог инструмента, у скла
ду са чланом 60. став 1. Конвенције, надлежни орган Републике
Србије ће депозитара, Министарство спољних послова Краљевине
Холандије, обавестити да Република Србија, у складу са чланом
55. став 1. Конвенције, задржава надлежност својих органа за од
ређивање мера за заштиту имовине детета која се налази на њеној
територији и задржава право да не призна родитељску одговор
ност или меру која је неспојива са мером одређеном од стране ње
них органа у погледу те имовине.
Члан 6.
О извршавању одредаба овог закона стара се министарство
надлежно за породичну заштиту.
Члан 7.
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 проглашењу Закона о потврђивању Протокола
о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу
реке Саве
Проглашава се Закон о потврђивању Протокола о управљању
наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, који је донела
Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог
редовног заседања у 2015. години, 5. новембра 2015. године.
ПР број 140
У Београду, 6. новембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Протокола о управљању наносом
уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Члан 1.
Потврђује се Протокол о управљању наносом уз Оквирни
споразум о сливу реке Саве сачињен у Брчком 6. јула 2015. године
у оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум
о сливу реке Саве, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на
српски језик, гласи:
PROTOCOL
ON SEDIMENT MANAGEMENT TO THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON THE SAVA RIVER BASIN
Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of
Serbia and the Republic of Slovenia (hereinafter: the Parties),
Pursuant to the provisions referred to in Article 30 and taking into
account Article 8, Article 10 paragraph 4, Article 11 paragraphs a, b and
c of the Framework Agreement on the Sava River Basin done at Kranj
ska Gora on 3 December 2002 (hereinafter: FASRB),
Having in mind that sediment is an essential, integral and dyna
mic part of the river system and forms a variety of habitats and envi
ronments,
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Recognizing that sediment management is important for maintai
ning of the water regime,
Wishing to establish and improve navigation and maintenance of
navigable parts of the Sava River and its tributaries,
Affirming the need to promote active international cooperation
among the Parties to enhance appropriate policies and to reinforce and
coordinate action at all appropriate levels for promoting sustainable se
diment management related to quality and quantity issues,
Promoting sustain able sediment management solutions, which ca
refully balance the socio-economic and environmental values to be set
within the whole Sava River Basin,
Taking into consideration, the Directive 2000/60/EC of the EU
Parliam
 ent and of the Council of 23 October 2000, establishing a fra
mework for community action in the field of water policy (Water Fra
mework Directive) and all other relevant EU legislation, as well as
European Agreem
 ent on Main Inland Waterways of International Im
portance (AGN),
Have agreed as follows:
Part I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
DEFINITIONS
1. For the purpose of this Protocol:
(a) “The Sava River Basin” means the geographical area extended
over the territories of the Parties, determined by the watershed limits of
the Sava River and its tributaries, which comprises surface and ground
waters, flowing into a common terminus;
(b) “FASRB” means the Framework Agreement on the Sava Ri
ver Basin, done at Kranjska Gora, Slovenia, on 3 December 2002, in
cluding amendments stipulated within the Agreement on Amendments
to the Framework Agreement on the Sava River Basin and Protocol on
Navigation Regime to the Framework Agreement on the Sava River
Basin, done at Ljubljana on 2 April 2004;
(c) “Sava Commission” means the International Sava River Basin
Commission established by Article 15 of the FASRB;
(d) “Impact” means any adverse or detrimental effect on the river
environment resulting from a change in water or sediment regime, cau
sed by human activity, and which change may affect life and property,
safety of facilities, and the aquatic ecosystem concerned;
(e) “Main tributaries of the Sava River” are defined in Annex I to
this Protocol;
(f) “Water regime” means quantity and quality conditions of the
waters of the Sava River Basin in space and time influenced by human
activities and/or natural changes;
(g) “Waterway” means navigable part of Sava River and its main
tributaries;
(h) “Sediment regime” means quantity and quality conditions of
the sediment of the Sava River Basin in space and time influenced by
human activities and/or natural changes;
(i) “Sediment” means solid material that is or can be transported
by or deposited from water;
(j) “Sediment management” means organized and coordinated se
diment related activities provided in accordance with certain policies,
plans and programmes to achieve main social, economic and environ
mental objectives;
(k) “Dredging” is excavation of sediment and means an activity
or operation usually carried out at least partly underwater with the pur
pose of gathering up bottom sediments and disposing of them at a dif
ferent location;
(l) “Capital dredging” means dredging in scope of creating new
engineering works such as new waterways, new harbours, land recla
mation and dredging allowed in accordance with national law;
(m) “Maintenance dredging” means dredging for maintenance
and improvement of the waterway to ensure safe navigation, or dred
ging for maintenance and improvement of water regime performed in
accordance with national law;
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(n) “Environmental remedial dredging” means dredging of pollu
ted sediments to solve environmental problems;
(o) “Pollution” means the direct or indirect introduction, as a re
sult of human activity, of substances into the environment which may
be harmful to human health or the quality of aquatic ecosystems and
terrestrial ecosystem direct depending on aquatic ecosystem;
(p) “Sava River Basin Management Plan” means the plan develo
ped in accordance with Article 12 of the FASRB.
2. Other terms from this Protocol that are not separately defined
shall be interpreted in accordance with the FASRB.
Article 2
SCOPE
1. The Parties agree to regulate the procedures of mutual coopera
tion related to sustainable sediment management to protect the integrity
of the water and sediment regime in the Sava River Basin.
2. This Protocol shall apply to sustainable sediment management
and comprise:
(a) quality issues such as sediment pollution, including risk-asses
sment, control of source and deposition of polluted sediment; and
(b) quantity issues such as dredging, erosion and torrent control,
reservoir sedimentation and morphological changes.
Part II
SEDIMENT MANAGEMENT
Article 3
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE SEDIMENT MANAGEMENT
The Parties shall cooperate in order to achieve sustainable sedi
ment management in the Sava River Basin by:
(a) Respecting the natural processes;
(b) Respecting the water regime;
(c) Recognizing the sediment, considering its quality and quan
tity, as resource;
(d) Providing the balance between socio-economic and environ
mental values of sediment;
(e) Planning and executing measures to reduce up- or downstream
impacts;
(f) Providing the integrated river-sediment-soil-groundwater so
lutions;
(g) Supporting and increasing the cooperation with stakeholders.
Article 4
SAVA RIVER BASIN SEDIMENT MANAGEMENT PLAN
1. The Parties shall develop a joint Sava River Basin Sediment
Management Plan (herein after: the Sediment Management Plan).
2. The Sediment Management Plan shall be adopted by the Sava
Commission.
3. The Sediment Management Plan shall cover the following is
sues, inter alia:
(a) sediment balance throughout the river system;
(b) sediment monitoring;
(c) evaluation of sediment quality and quantity;
(d) measures to prevent impacts and pollution of water or sedi
ment resulting from dredging;
(e) measures to control erosion, torrents and other sediment pro
cesses;
(f) measures to ensure and maintain integrity of water regime;
(g) measures to provide, ensure and maintain conditions for safe
navigation;
(h) measures to protect wetlands areas and retention spaces;
(i) measures to control reservoir sedimentation;
(j) designated areas for capital dredging;
(k) guidance for the sediment disposal, treatment and use;
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(l) institutional arrangements for implementation of the Sediment
Management Plan.
4. The Sediment Management Plan shall define the detailed con
tents of the Information of Planned Dredging.
5. The Sava Commission shall adopt the first Sediment Manage
ment Plan no later than six years after this Protocol enters into force.
The Sediment Management Plan shall be revised at least every six years.
Article 5
PROGRAM FOR DEVELOPMENT OF SEDIMENT
MANAGEMENT PLAN
1. The Sava Commission shall adopt a Program for Development
of the Sediment Management Plan (hereinafter: the Program), within
six months as of the entry into force of this Protocol.
2. The Program shall comprise all elements relevant for develop
ment of the Sediment Management Plan, including responsibilities of
the Parties, mechanisms of the plan development, holders of the parti
cular activities and their realisation deadlines.
Article 6
COORDINATION/HARMONIZATION OF PLANS
The Parties shall take appropriate steps to coordinate and/or har
monize the Sediment Management Plan, the Sava River Basin Mana
gement Plan and other plans and programmes dealing with water ma
nagement and sediment management for achiev ing common synergies
and benefits having regard to the objectives of the FASRB accordingly.
Article 7
COORDINATED SYSTEM OF SEDIMENT MONITORING
The Parties shall establish a coordinated system of sediment mo
nitoring in order to provide all data necessary for development and im
plementation of the Sediment Management Plan.
Article 8
DREDGING
1. The Parties shall perform only maintenance and environmental
remedial dredging.
2. Capital dredging shall be allowed only in the designated areas
that are in accordance with Sediment Management Plan and national law.
3. The dredging shall be performed only by natural or legal per
son, which is, in accordance with national law of the Party, entitled to
perform dredging.
Article 9
INFORMATION ON PLANNED DREDGING
1. Each Party shall develop the Information on Planned Dredging
on yearly basis.
2. Until the Sediment Management Plan is adopted, the Informa
tion on Planned Dredging shall contain at least the following:
(a) planned locations and types of dredging including assessment
of quantity and quality of sediment to be dredged for Sava River and its
main tributaries;
(b) methods for sediment disposal;
(c) methods for sediment treatment in case the sediment is polluted;
(d) summarized quantities of dredged sediment for the sub-basins
of other tributaries.
3. The Sava Commission shall establish the Template for the Informa
tion on Planned Dredging until the Sediment Management Plan is adopted.
4. Each Party shall develop Report on realization of the activities
under the Information on Planned Dredging for previous year.
5. Information on Planned Dredging for the next year shall be sent
to the Sava Commission until the end of the current year.
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6. Report on Realization of the activities under the Information on
Planned Dredging for previous year shall be sent to the Sava Commis
sion by the end of March of the current year.
7. The Parties shall be informed about the Information on planned
dredging and Report of Realization through the Sava Commission. On re
quest of any Party, the Sava Commission shall organize consultations with
other Parties related to any issue of importance for development and im
plementation of the activities under the Information on Planned Dredging.
Part III
INSTITUTION
 AL ARRANGEMENTS AND COOPERATION
Article 10
COMPETENT AUTHORITIES AND FOCAL POINT
1. Each Party shall designate the competent authority/authorities
which shall be responsible for implementation of this Protocol and no
minate its Focal point for official communication in implementation of
this Protocol, on its behalf.
2. Each Party shall, no later than on the date of entry into force of
this Protocol notify the Sava Commission of the competent authority/
authorities and name and address of its Focal point. Each Party shall
forthwith notify the Sava Commission of any changes in competent
authority/authorities and name and address of its Focal point.
3. The Sava Commission shall forthwith inform the Parties of the
notifications receiv ed under Paragraph 2 above.
Article 11
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The Parties shall, either directly or through the mechanisms of
the Sava Commission, exchange reasonably obtainable information on
subjects related to the implementation of this Protocol.
2. The Parties which have agreed to exchange information di
rectly among them shall nevertheless communicate such information to
the Sava Commission. The latter shall communicate this information to
the other Parties.
Article 12
COMMON RESEARCH AND DEVELOPMENT
The Parties shall, as appropriate, initiate research and coopera
te in the development of methods and technologies for the sustainable
sediment management. For these purposes, the Parties shall encourage
and actively promote scientific and technological cooperation, inclu
ding research aimed at limiting impact to water and eco-system caused
by dredging and preventing and limiting the consequences of dredging.
Article 13
MEET
 ING OF THE PARTIES
Meeting of the Parties as stipulated under Article 14 of the FA
SRB shall also serve as the Meeting of the Parties to this Protocol.
Article 14
INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION
The Sava Commission shall exercise its functions defined in the
FASRB, mutatis mutandis, for the implementation of this Protocol.
Article 15
SECRETARIAT
The Secretariat defined in Article 18 of the FASRB shall exercise
its functions defined in the FASRB, mutatis mutandis, for the imple
mentation of this Protocol.
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Article 16

Article 21

MONITORING OF IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL

DURATION AND ENTRY INTO FORCE

The methodology of permanent monitoring established pursuant
to Article 21 of the FASRB shall also apply to the monitoring of imple
mentation of this Protocol.

1. This Protocol shall be concluded for an indefinite period of time.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or ap
proval.
3. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be de
posited as soon as possible with the Depositary. The Depositary shall
notify the Parties of the date of the deposit of each instrument of ratifi
cation, acceptance or approval.
4. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the
date of deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or
approval. The Depositary shall notify the Parties of the date of the entry
into force of this Protocol.

Part IV
FINAL PROVISIONS
Article 17
DISPUTE SETTLEMENT
Any dispute arising between two or more Parties regarding the
interpretation or implementation of this Protocol shall be settled in ac
cordance with the procedure set forth in the FASRB.
Article 18
RELATIONSHIP OF THE PROTOCOL WITH THE FASRB
Except when otherwise provided in this Protocol, the provisions
of the FASRB relating to its Protocols shall apply to this Protocol.

Article 22
AMENDMENTS, WITHDRAWAL AND TERMINATION
1. The provisions of the FASRB related to amendments and wit
hdrawal shall apply to this Protocol.
2. This Protocol may be terminated by mutual agreement of all
Parties.
3. This Protocol shall terminate in case of the termination of the
FASRB.
Article 23

Article 19

INTERNATIONAL BORDERS

OTHER AGREEM
 ENTS
1. Nothing in this Protocol shall affect the rights and obligations
of a Party arising from any agreement being in force on the date on
which this Protocol enters into force.
2. For the implementation of this Protocol, the Parties may enter
into bilateral or multilateral agreem
 ents or arrangements, which shall
not contradict this Protocol.
Article 20
RESERVATIONS
No reservations may be made to this Protocol.

Establishing and marking of interstate borders among the Parties shall
not be affected by any provision of this Protocol or its implementation.
Article 24
DEPOSITARY
1. The Government of the Republic of Slovenia shall be the De
positary of this Protocol.
2. The Depositary shall, upon entry into force of this Protocol,
ensure its registration in accordance with Article 102 of the Charter of
United Nations.
Done at Brčko, on July 6, 2015 in four originals in the English
language, one to be retained by each Party.

Annex I. List of the main tributaries of the Sava River
River
Sava
Ljubljanica
Savinja
Krka
Sotla/Sutla
Krapina
Kupa/Kolpa
Dobra
Korana
Glina
Lonja
Česma
Glogovnica
Ilova (Trebež)
Una
Sana
Vrbas
Pliva

Confluence
(l-left; r-right)

Trib. order

r
l
r
l
l
r
r
r
r
l
l
r
l
r
r
r
l

1st
1st
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
1st
2nd
3rd
1st
1st
2nd
1st
2nd

River basin size
[km²]
97,713.2
1,860.0
1,849.0
2,247.0
584.3
1,237.0
10,225.6
1,428.0
2,301.5
1,427.1
4,259.0
3,253.0
1,302.0
1,796.0
9,828.9
4,252.7
6,273.8
1,325.7

River length
[km]
944.7
41.0
93.9
94.6
88.6
66.9
297.4
104.2
138.6
112.2
49.1
105.7
64.5
104.6
214.6
141.9
249.7
26.8

Countries sharing the (sub)-basins
SI, HR, BA, RS, ME, AL
SI
SI
SI
SI, HR
HR
HR, SI, BA
HR
HR, BA
HR, BA
HR
HR
HR
HR
BA, HR
BA
BA
BA
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River
Orljava
Ukrina
Bosna
Lašva
Krivaja
Spreča
Tinja
Drina
Piva
Tara
Ćehotina
Prača
Lim
Uvac
Drinjača
Bosut
Kolubara

Confluence
(l-left; r-right)
l
r
r
l
r
r
r
r
l
r
r
l
r
r
l
l
r

Trib. order
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
1st
1st
1st

River basin size
[km²]
1,618.0
1,504.0
10,809.8
958.1
1,494.5
1,948.0
904.0
20,319.9
1,784.0
2,006.0
1,237.0
1,018.5
5,967.7
1,596.3
1,090.6
2,943.1
3,638.4

River length
[km]
87.6
80.7
281.6
56.6
73.5
138.8
99.4
346.0

125.0
55.0
193.0
114.5
87.5
186.0
86.6

9. новембар 2015.
Countries sharing the (sub)-basins
HR
BA
BA
BA
BA
BA
BA
ME, AL, BA, RS
ME
ME, BA
ME, BA
BA
AL, ME, RS, BA
RS, BA
BA
HR, RS
RS

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

9. новембар 2015.

ПРОТОКОЛ
О УПРАВЉАЊУ НАНОСОМ УЗ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
СЛИВУ РЕКЕ САВЕ
Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија
и Република Словенија (у даљем тексту: Стране).
У складу са одредбама члана 30. став 1. Оквирног споразума
о сливу реке Саве, потписаног у Крањској Гори, 3. децембра 2002.
године (у даљем тексту: Оквирни споразум),
Имајући у виду да нанос представља суштински, интегрални
и динамичан елемент речног система и да чини саставни део ра
зних станишта и окружења,
Препознајући да је управљање наносом веома важно за одр
жавање водног режима,
Са жељом да се успостави и унапреди пловидба и одржавање
пловних деоница реке Саве и њених притока,
Потврђујући потребу да се промовише активна међународна
сарадња између Страна у циљу унапређивања одговарајућих поли
тика, и да се ојачају и координирају активности на свим одговара
јућим нивоим
 а у сврху промовисања одрживог управљања нано
сом везано за његов квалитет и количину,
Промовишући решења одрживог управљања наносом, којима
се пажљиво балансирају друштвено-економске и вредности жи
вотне средине а која ће се успоставити у целом сливу реке Саве,
Узимајући у обзир, Директиву 2000/60/ЕК Европског парла
мента и Савета Европске уније од 23. октобра 2000. године којом
се успоставља оквир за активности Уније у области политике во
да (у даљем тексту: Директива 2000/60/ЕК) и других релевантних
прописа Европске уније, као и Европски споразум о главним уну
трашњим пловним путевима од међународног значаја (АГН),
споразумеле су се о следећем:
ДЕО I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дефиниције
1. За потребе овог протокола поједини изрази имају следеће
значење:
а) „Слив реке Саве” је географско подручје које се простире
нa територијама Страна, одређено вододелницама слива реке Саве
и њених притока, које обухвата површинске и подземне воде које
теку према заједничком ушћу;
б) „Оквирни споразум” je Оквирни споразум о сливу реке Са
ве потписан у Крањској Гори у Словенији 3. децембра 2002. годи
не, укључујући измене и допуне утврђене Споразумом о изменама
и допунама Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о
режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, потпи
саним у Љубљани 2. априла 2004. године;
в) „Савска комисија” je Међународна комисија за слив реке
Саве основана на основу чланa 15. Оквирног споразума;
г) „Утицај” означава било какво неповољно или штетно деј
ство на животну средину реке до ког долази услед промена водног
режима или режима наноса, проузрокованих људском активношћу,
а која може имати утицај на животе и имовину, сигурност објеката,
и предметних водних екосистема;
д) „Главне притоке реке Саве” су дефинисане Анексом I овог
протокола;
ђ) „Водни режим” означава стање количина и квалитета вода
у сливу реке Саве у простору и времену, на које утичу људске де
латности и/или природне промене, укључујући климатске промене;
е) „Пловни пут” означава пловни део реке Саве и њених глав
них притока;
ж) „Режим наноса” обухвата стање количина и квалитета на
носа у сливу реке Саве у простору и времену, на које утичу људске
делатности и/или природне промене;
з) „Нанос” означава чврсту материју која се транспортује или
може да се транспортује у води или исталожава из воде;
и) „Управљање наносом” подразумева организоване и коор
диниране активности везане за нанос, које се врше у складу са
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одређеним политикама, плановима и програмима у циљу постиза
ња главних друштвених, економских и еколошких циљева;
ј) „Вађење наноса” је ископ наноса и означава активност или
радњу која се обично бар делимично обавља под водом у циљу вађе
ња наноса из речног корита и његовог одлагања на другу локацију;
к) „Привредно вађење наноса” означава вађење наноса у
оквиру извођења нових хидротехничких радова као што су нови
пловни путеви, нове луке, уређење земљишта, као и вађење наноса
које је одобрено посебном концесијом у складу са националним
законом;
л) „Вађење наноса у сврху одржавања” значи вађење наноса у
сврху одржавања и унапређења пловног пута у циљу омогућавања
сигурне пловидбе, или вађење наноса у сврху одржавања и уна
пређења водног режима;
м) „Вађење наноса ради ремедијације животне средине” озна
чава вађење загађеног наноса у циљу решавања проблема заштите
животне средине;
н) „Загађење” означава директно или индиректно увођење,
као последице људске делатности, материја у животну средину ко
је могу бити штетне по људско здравље или квалитет водних еко
система, као и копненог екосистема који директно зависи од вод
ног екосистема;
о) „План управљања сливом реке Саве” означава план изра
ђен у складу са чланом 12. Оквирног споразума.
2. Остали термини из овог протокола који нису посебно де
финисани ће се тумачити у складу са Оквирним споразумом.
Члан 2.
Предмет протокола
1. Стране су сагласне да ће регулисати процедуре сарадње у
вези са одрживим управљањем наносом да би заштитиле једин
ство режима вода и наноса у сливу реке Саве.
2. Овај протокол се примењује на одрживо управљање нано
сом и обухвата:
а) питања квалитета, као што су загађење наноса, укључујући
процену ризика, контролу порекла и одлагања загађеног наноса и
б) питања количина, као што су вађење наноса, контрола ерози
је на сливу и бујица, засипање акумулација и морфолошке промене.
ДЕО II
УПРАВЉАЊЕ НАНОСОМ
Члан 3.
Принципи одрживог управљања наносом
Стране ће сарађивати у циљу постизања одрживог управља
ња наносом у сливу реке Саве:
а) Водећи рачуна о природним процесима;
б) Водећи рачуна о водном режиму;
в) Препознајући нанос, у погледу његовог квалитета и коли
чина, као ресурс;
г) Обезбеђујући равнотежу између друштвено-економских
вредности и вредности наноса са аспекта животне средине;
д) Планирајући и примењујући мере за смањење узводних
или низводних утицаја;
ђ) Обезбеђујући интегрална решења за воде, нанос, тло и под
земне воде;
е) Помажући и повећавајући сарадњу са различитим заинте
ресованим странама.
Члан 4.
План управљања наносом за слив реке Саве
1. Стране ће израдити План управљања наносом за слив реке
Саве (у даљем тексту: План управљања наносом).
2. Савска комисија, ће донети План управљања наносом.
3. План управљања наносом ће, између осталог, обухватити
следећа питања:
а) биланс наноса у речном систему;
б) праћење режима наноса;
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в) процену квалитета и количина наноса;
г) мере којима се спречава утицај и загађење вода или наноса
услед вађења наноса;
д) мере за контролу ерозије, бујица и осталих процеса у вези
са наносом;
ђ) мере којима се обезбеђује и одржава јединство водног ре
жима;
е) мере којима се омогућавају, обезбеђују и одржавају услови
за сигурну пловидбу;
ж) мере заштите мочварних подручја и ретензионих простора;
з) мере за контролу засипања акумулација;
и) подручја одређена за привредно вађење наноса;
ј) смернице за одлагање, обраду и коришћење наноса;
к) односе између институција за спровођење Плана управља
ња наносом.
4. План управљања наносом ће дефинисати детаљан садржај
информације о планираном вађењу наноса.
5. Савска комисија ће, не касније од шест година од ступања
на снагу овог протокола, донети први План управљања наносом.
План управљања наносом ће бити ревидован сваких шест година.
Члан 5.
Програм за израду Плана управљања наносом
Савска комисија ће донети Програм за израду Плана упра
вљања наносом (у даљем тексту: Програм), у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог протокола.
Програм ће садржати све елементе значајне за израду Пла
на управљања наносом, укључујући обавезе Страна, механизме за
припрему плана, носиоце појединачних активности и рокове њи
ховог извршења.
Члан 6.
Координација/усклађивање планова
Стране ће предузети неопходне кораке у циљу координације
и усклађивања Плана управљања наносом, Плана управљања сли
вом реке Саве и осталих планова и програма који се баве пита
њима управљања водама и управљања наносом, ради постизања
синергије и користи у складу са циљевима Оквирног споразума.
Члан 7.
Координирани систем за мониторинг наноса
Стране ће успоставити координирани систем за праћење ре
жима наноса да би обезбедиле све податке који су неопходни за
израду и спровођење Плана управљања наносом.
Члан 8.
Вађење наноса
1. Стране ће обављати само вађење наноса у сврху одржава
ња и багеровање у сврху ремедијације животне средине.
2. Привредно вађење наноса биће дозвољено само у за то од
ређеним подручјима.
3. Вађење наноса може обављати само овлашћено (а) лице(а),
у складу са националним законодавством Страна.
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3. Савска комисија ће израдити, до доношења Плана упра
вљања наносом, угледни пример за информацију о планираном ва
ђењу наноса.
4. Свака Страна ће припремити извештај о спроведеним ак
тивностима планираним у оквиру информације о планираном ва
ђењу наноса за претходну годину.
5. Информација о планираном вађењу наноса за следећу го
дину ће се слати Савској комисији до краја текуће године.
6. Извештај о реализацији активности у оквиру информације
о планираном вађењу наноса за претходну годину ће се слати Сав
ској комисији до краја марта текуће године.
7. Стране ће, од Савске комисије, бити информисане о инфор
мацији о планираном вађењу наноса и извештају о реализацији
активности. Савска комисија ће, на захтев било које Стране, орга
низовати консултације са осталим Странама у вези са било којим
питањем које је од значаја за израду и спровођење програма актив
ности у оквиру информације о планираном вађењу наноса.
ДЕО III
ИНСТИТУЦИОН
 АЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И САРАДЊА
Члан 10.
Надлежна тела и контакт особа
1. Свака Страна ће одредити надлежно тело/тела које ће бити
одговорно за спровођење овог протокола и именовати контакт осо
бу која ће у њено име бити одговорна за службену комуникацију у
спровођењу овог протокола.
2. Свака Страна ће, не касније од дана ступања на снагу овог
протокола, информисати Савску комисију о надлежном телу/тели
ма и имену и адреси своје контакт особе. Свака Страна ће, без од
лагања, информисати Савску комисију о било каквим променама
надлежног тела и имену и адреси своје контакт особе.
3. Савска комисија ће, без одлагања, информисати Стране о
информацијама које прими у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 11.
Размена информација
1. Стране ће, директно или путем механизама Савске комиси
је, размењивати информације које се могу добити у погледу пита
ња која се односе на спровођење овог протокола.
2. Стране које се договоре да ће међусобно директно разме
њивати информације, исте ће проследити Савској комисији. Сав
ска комисија ће такве информације упућивати осталим Странама.
Члан 12.
Заједничка истраживања и развој
Стране ће, према потреби, иницирати и сарађивати на спро
вођењу истраживања и развијању метода и технологија за одрживо
управљање наносом. У те сврхе, Стране ће подстицати и активно
промовисати научну и технолошку сарадњу, укључујући истражива
ња усмерена на ограничавање утицаја вађења наноса на воде и еко
системе, као и спречавање и ублажавање последица вађења наноса.
Члан 13.
Састанак Страна

Члан 9.
Информација о планираном вађењу наноса

Састанак Страна предвиђен према члану 14. Оквирног Спо
разума ће, такође, служити као састанак Страна овог протокола.

1. Свака Страна ће израдити своју информацију о планира
ном вађењу наноса на годишњем нивоу.
2. До доношења Плана управљања наносом, информација о
планираном вађењу наноса ће садржати најмање следеће инфор
мације:
a) планиране локације и врсте вађења наноса, укључујући
процену квантитета и квалитета наноса који се вади из реке Саве и
њених главних притока;
б) одлагање наноса;
в) поступак са наносом у случају да је исти загађен;
г) укупне количине наноса извађене на подсливовима оста
лих притока.

Члан 14.
Савска комисија
Савска комисија ће извршавати своје функције дефинисане
у Оквирном споразуму, mutatis mutandis, за имплементацију овог
протокола.
Члан 15.
Секретаријат
Секретаријат успостављен према члану 18. Оквирног спора
зума ће извршавати своје функције дефинисане у Оквирном спора
зуму, mutatis mutandis, за примену овог протокола.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

9. новембар 2015.
Члан 16.
Праћење примене Протокола

Методологија сталног праћења успостављена на основу чла
на 21. Оквирног споразума примењује се, такође, на праћење при
мене овог протокола.
ДЕО IV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Решавање спорова
Било који спор између две или више Страна око тумачења
или примене овог протокола решиће се у складу са процедуром
предвиђеном Оквирним споразумом.
Члан 18.
Однос између Протокола и Оквирног споразума
Осим где је другачије предвиђено у овом протоколу, одредбе
Оквирног споразума које се односе на протоколе примењиваће се
на овај протокол.
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2. Овај протокол је предмет потврђивања, прихватања или
одобравања.
3. Инструменти потврђивања, прихватања или одобравања ће
бити депоновани што је пре могуће код Депозитара. Депозитар ће
известити Стране о датуму депоновања сваког инструмента рати
фикације, прихватања или одобравања.
4. Овај протокол ће ступити на снагу 30 дана након депонова
ња четвртог инструмента ратификације, прихватања или одобра
вања. Депозитар ће известити Стране о датуму ступања на снагу
овог протокола.
Члан 22.
Измене и допуне, иступање и престанак важења
1. Одредбе Оквирног споразума које се односе на измене и
допуне и иступање примењују се на овај протокол.
2. Овај протокол може се раскинути заједничким споразумом
свих Страна.
3. Овај протокол престаје да важи у случају раскида Оквир
ног споразума.

Члан 19.
Други споразуми

Члан 23.
Међународне границе

1. Ништа у овом протоколу неће утицати на права и обавезе
Страна које произил азе из било којег споразума на снази на дан на
који овај протокол ступа на снагу.
2. Ради примене овог протокола Стране могу склопити била
тералне или мултилатералне уговоре или договоре који неће бити
у супротности с овим протоколом.

Успостављање и обележавање међудржавних граница између
Страна не сме бити угрожено ниједном одредбом овог протокола
или његовим спровођењем.

Члан 20.
Резерве

Члан 24.
Депозитар
кола.

Никакве резерве не могу бити стављене на овај протокол.
Члан 21.
Трајање и ступање на снагу
1. Овај протокол се закључује на неодређено време.

1. Влада Републике Словеније ће бити депозитар овог прото

2. Депозитар ће, након ступања на снагу овог протокола, оси
гурати његову регистрацију у складу са чланом 102. Повеље Ује
дињених нација.
Сачињено у Брчком, дана 6. јула 2015. године у четири ори
гинална примерка на енглеском језику, од којих по један задржава
свака Страна.

Анекс I. Листа главних притока реке Саве
Река
Сава
Љубљаница
Савиња
Крка
Сотла/Сутла
Крапина
Купа/Колпа
Добра
Корана
Глина
Лоња
Чесма
Глоговница
Илова (Требеж)
Уна
Сана
Врбас
Плива
Орљава
Укрина

Притока
(л-лева; д-десна)

Притока реда

д
л
д
л
л
д
д
д
д
л
л
д
л
д
д
д
л
л
д

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.

Величина слива
[км²]
97,713.2
1,860.0
1,849.0
2,247.0
584.3
1,237.0
10,225.6
1,428.0
2,301.5
1,427.1
4,259.0
3,253.0
1,302.0
1,796.0
9,828.9
4,252.7
6,273.8
1,325.7
1,618.0
1,504.0

Дужина реке
[км]
944.7
41.0
93.9
94.6
88.6
66.9
297.4
104.2
138.6
112.2
49.1
105.7
64.5
104.6
214.6
141.9
249.7
26.8
87.6
80.7

Државе које деле (под)сливове
СИ, ХР, БА, РС, МЕ, АЛ
СИ
СИ
СИ
СИ, ХР
ХР
ХР, СИ, БА
ХР
ХР, БА
ХР, БА
ХР
ХР
ХР
ХР
БА, ХР
БА
БА
БА
ХР
БА
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Река
Босна
Лашва
Криваја
Спреча
Тиња
Дрина
Пива
Тара
Ћехотина
Прача
Лим
Увац
Дрињача
Босут
Колубара

Притока
(л-лева; д-десна)
д
л
д
д
д
д
л
д
д
л
д
д
л
л
д

Притока реда
1.
2.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
1.
1.
1.

Величина слива
[км²]
10,809.8
958.1
1,494.5
1,948.0
904.0
20,319.9
1,784.0
2,006.0
1,237.0
1,018.5
5,967.7
1,596.3
1,090.6
2,943.1
3,638.4

Дужина реке
[км]
281.6
56.6
73.5
138.8
99.4
346.0

125.0
55.0
193.0
114.5
87.5
186.0
86.6

9. новембар 2015.
Државе које деле (под)сливове
БА
БА
БА
БА
БА
МЕ, АЛ, БА, РС
МЕ
МЕ, БА
МЕ, БА
БА
АЛ, МЕ, РС, БА
РС, БА
БА
ХР, РС
РС

Члан 3.
О спровођењу Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, из члана 1. овог закона стараће се мини
старства надлежна за послове водопривреде.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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М И Н И С ТА Р С Т ВА
119
МЕМОРАНДУМ
о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације у области економске сарадње, привлачења
инвестиција и реализације заједничких пројеката
Влада Републике Србије и Влада Руске Федерације (у даљем
тексту: стране),
потврђујући и подржавајући дугогодишњу успешну сарадњу
и пријатељске односе између Републике Србије и Руске Федераци
је и народа обеју држава,
тежећи ка унапређењу економске сарадње у областима од
обостраног интереса, укључујући привлачење инвестиција и про
изводну кооперацију, на основу једнакости, узајамне користи,
принципа равноправности, отворености и поштења,
свесне жеље страна да допринесу развоју и промовисању за
једничких пројеката,
желећи да дају додатни подстицај економској сарадњи између
Републике Србије и Руске Федерације,
узимајући у обзир напоре страна да допринесу проширењу
српско-руског стратешког партнерства и сарадње у циљу одржи
вог социјално-економског развоја држава страна, повећања обима
билатералне трговине и инвестиција, проширења кооперације, ко
ришћења националних валута у трговинским операцијама између
учесника у спољно-трговинској делатности из држава страна,
руководећи се Споразумом између Савезне владе Савезне Ре
публике Југославије и Владе Руске Федерације о трговини и еко
номској сарадњи од 24. августа 1994. године, Споразумом између
Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Феде
рације о формирању Међувладиног југословенско-руског комитета
за трговину, економску и научно-техничку сарадњу од 24. августа
1994. године, Споразумом између Савезне владе Савезне Републике
Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини између
Савезне Републике Југославије и Руске Федерације од 28. августа
2000. године и Декларацијом о стратешком партнерству између Ре
публике Србије и Руске Федерације од 24. маја 2013. године,
међусобно су се споразумеле о следећем:
1. Стране изражавају спремност да развијају ефикасан дија
лог у циљу:
– унапређења система сарадње ради повећања обима српскоруске трговинско-економске и инвестиционе сарадње;
– проналажења потенцијалних могућности за проширење
области сарадње, реализацију заједничких пројеката страна, укљу
чујући и на тржиштима трећих земаља, диверзификацију и побољ
шање структуре билатералне трговине;
– дефинисања области од обостраног интереса за стране (сао
браћајна инфраструктура, грађевинарство и пројектовање, енергети
ка, пољопривреда, туризам, аутомобилска индустрија, иновације и
технологије, банкарски сектор, информационе технологије и теле
комуникације, војна индустрија, нуклеарна медицина и фармација).
2. Ради реализације овог меморандума стране имају намеру да:
– размењују информације о различитим аспектима трговин
ско-економске и научно-техничке делатности, и обављају одгова
рајуће преговоре и консултације;
– координирају напоре и пружају подршку промовисању за
једничких пројеката, укључујући и на тржиштима трећих земаља,
обезбеђују повољне услове за њихову реализацију;
– пружају подршку узајамно корисној сарадњи између малих
и средњих предузећа;
– пружају подршку успостављању партнерских односа и кон
структивних пословних контаката између региона, као и организа
ција из држава страна;
– пружају подршку развоју индустријске кооперације, прида
јући посебан значај побољшању инвестиционог амбијента и ино
вационе сарадње, укључујући коришћење могућности формирања
заједничких кластера и технопаркова;
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– размењују информације о приватизационим процесима који
се одвијају у државама страна;
– помажу учешће заинтересованих организација и компани
ја из држава страна на међународним изложбама, конференцијама,
семинарима, пословним посетама посвећеним узајамно корисним
питањима сарадње и заједничким пројектима;
– подстичу коришћења националних валута у међусобним
обрачунима.
3. Сарадња између страна у оквиру овог меморандума, реа
лизоваће се првенствено кроз функционисање Међувладиног ко
митета за трговину, економску и научно техничку сарадњу између
Републике Србије и Руске Федерације.
4. Стране су свесне да се приликом реализације овог мемо
рандума подаци којима је приступ ограничен на основу законодав
ства држава страна не могу преносити.
Стране намеравају да користе податке пренете у оквиру са
радње у складу са овим меморандумом само у ону сврху за коју
су пренети и да не преносе те податке трећој страни без претходне
писане сагласности стране која их је пренела.
5. Овај меморандум не представља међународни уговор и не
ствара за стране права и обавезе који се регулишу на основу међу
народног права.
6. Овај меморандум важи од дана када га стране потпишу све
док једна од страна дипломатским путем у писаној форми не оба
вести другу страну о својој намери да обустави његову примену.
Престанак примене овог меморандума не утиче на реализацију
уговора који су закључени у периоду његове примене.
Потписано у Москви 27. октобра 2015. године у два пример
ка, сваки на српском и руском језику.
ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Жељко Сертић, с.р.

ЗА ВЛАДУ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Алексеј Евгенијевич Лихачев, с.р.

МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании между Правительством Республики
Сербии и Правительством Российской Федерации в области
экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и
реализации совместных проектов
Правительство Республики Сербии и Правительство Россий
ской Федерации (далее именуемые Стороны),
подтверждая и поддерживая многолетнее успешное сотруд
ничество и дружественные отношения между Республикой Серби
ей и Российс кой Федерацией и народами двух государств,
стремясь на основе равенства, взаимной выгоды, принципов
равноправия, открытости и добропорядочности развивать эконо
мическое сотрудничество в областях, представляющих взаимный
интерес, включая привлечение инвестиций и производственную
кооперацию,
признавая желание Сторон способствовать развитию и про
движению совместных проектов,
желая придать дополнительный импульс экономическому со
трудничеству между Республикой Сербией и Российской Федерацией,
принимая во внимание усилия Сторон в содействии расши
рению сербско- российского стратегического партнерства и вза
имодействия с целью устойчивого социально-экономического
развития государств Сторон, увеличения объемов двусторонней
торговли и инвестиций, расширения кооперации, использования
национальных валют в торговых операциях участников внешнеэ
кономической деятельности государств Сторон,
руководствуясь Соглашением между Союз ным Правитель
ством Союзной Республики Югославии и Правительством Росси
йской Федерации о торговле и экономическом сотрудничестве от
24 августа 1994 года, Соглашением между Союз ным Правитель
ством Союз ной Республики Югославии и Правительством Рос
сийской Федерации о формированию Межправительственного
Югославско - Российского комитета по торговле, экономическому
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и научно-техническому сотрудничеству от 24 августа 1994 года,
Соглашением между Союзным Правительством Союзной Респу
блики Югославии и Правительством Российской Федерации о
свободной торговле между Союзной Республикой Югославией и
Российской Федерацией от 28 августа 2000 года и Декларацией о
стратегическом партнерстве между Республикой Сербией и Росси
йской Федерацией от 24 мая 2013 года,
пришли к взаим
 опониманию о нижеследующ
 ем:
1. Стороны выражают готовность развивать эффективный ди
алог в целях:
– совершенствования системы взаимодействия для увеличе
ния масштабов сербско-российского торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества;
– выявления потенциальных возможностей для расширения
областей сотрудничества, реализации совместных проектов Сто
рон, в том числе и на рынках третьих стран, диверсификации и
улучшения структуры двухсторонней торговли;
– определения отраслей, представляющ
 их взаимный инте
рес для Сторон (транспортная инфраструктура, строительство и
проектирование, энергетика, сельское хозяйство, туризм, автомо
бильная промышленность, инновации и технологии, банковский
сектор, информационные технологии и телекоммуникации, обо
ронная промышленность, ядерная медицина и фармацевтика).
2. В целях реализации настояще го Меморандума Стороны на
мерены осуще ствлять:
– обмен информацией по различным аспектам торгово-эконо
мической и научно-технической деятельности, а также проведение
соответствующих переговоров и консультаций;
– координацию усилий и содействие в продвижении совмест
ных проектов, в том числе на рынках третьих стран, обеспечение
благоприятных условий для их реализации;
– поддержку взаимовыгодного сотрудничества малого и сред
него предпринимательства;
– поддержку в установлении партнерских отношений и кон
структивных деловых контактов между регионами, а также орга
низациями государств Сторон;
– поддержку развития промышленной кооперации, придавая
особое значение улучшению инвестиционного климата и иннова
ционному сотрудничеству, в том числе с использованием возмо
жностей создания совместных кластеров и технопарков;
– обмен информацией о происходящих в государствах Сто
рон приватизационных процессах;
– содействие участию заинтересованных организаций и ком
паний государств Сторон в международных выставках, конферен
циях, семинарах, бизнес-миссиях, посвященных взаимовыгодным
вопросам сотрудничества и совместным проектам;
– стимулирование использования национальных валют во
взаиморасчетах.
3. Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего
Меморандума будет реализовываться, прежде всего, через функ
ционирование Межправительственного Сербско - Российского
комитета по торговле, экономическому и научно-техническому со
трудничеству.
4. Стороны признают, что при реализации настояще го Ме
морандума не подлежит передаче информация, доступ к которой
ограничен законодательством государств Сторон.
Стороны намерены использовать информацию, предоста
вленную в рамках сотрудничества в соответствии с настоящи
м
Меморандумом, только в целях, в которых она была предоставле
на, и не раскрывать такую информацию третьей стороне без пред
варительного письменного согласия предоставившей ее Стороны.
5. Настоящий Меморандум не является международным до
говором и не создает для Сторон прав и обязательств, регулируе
мых международным правом.
6. Настоящи
 й Меморандум действует с даты подписания Сто
ронами до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит письменно
по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении
прекратить его применение. Прекращение применения настоящего
Меморандума не влияет на выполнение договоров, заключенных в
период его применения.

9. новембар 2015.

Подписано в г. 27. октября 2015 г. в двух экземплярах, ка
ждый на сербском и русском языках.
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ
Желько Сертич

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексей Евгеньевич Лихачёв

120
ПРОТОКОЛ
између Републике Србије
и
Португалске Републике
о спровођењу Споразума између Републике Србије
и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито
бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године
Републикa Србијa и Португалскa Републикa (у даљем тексту:
Стране)
У складу са чланом 19. Споразума између Републике Србије
и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве (у
даљем тексту: Споразум), потписан у Бриселу 18. септембра 2007.
године,
Споразумеле су се о следећем:
Члан 1.
Надлежни органи
1. У складу са одредбама чл. 1. и 19. Споразума, Стране су
одредиле следеће надлежне органе за подношење, пријем и обраду
захтева за реадмисију и транзит и обрачун трошкова:
а) За Републику Србију:
Одсек за спровођење Споразума о реадмисији, Одељење за
путне исправе, Управа за управне послове, Министарство унутра
шњих послова Републике Србије
Булевар Михаила Пупина 2
11070 Београд
Република Србија
телефон: 00 381 11 3008 170
факс: 00 381 11 3008 203
имејл: readmision@mup.gov.rs
б) За Португалску Републику:
Лисабонска Дирекција за границу, имиграциона и гранична
служба, Министарство унутрашњих послова
телефон: 00 351 21 8459626
факс: 00 351 21 8474239
имејл: dfl.readimissoes@sef.pt
2. Под претпоставком из Поглавља III, члан 8. став 3. и члан
9. став 6. Споразума, дипломатске мисије или конзуларне канцела
рије надлежне за пријем захтева од надлежног органа Стране мо
лиље за установљавање држављанства лица у поступку реадмиси
је и издавање путне исправе су:
а) За Републику Србију: Амбасада Републике Србије у Ли
сабону,
Rua de Alcolena, 11
1400-004 Lisboa
телефон: 00 351 21 301 53 11
факс: 00 351 21 301 53 13
б) За Португалску Републику: Амбасада Португалске Репу
блике у Београду,
улица Владимира Гаћиновића 4
11040 Београд
телефон: 00 381 11 266 2895/7
факс: 00 381 11 266 2892
имејл: portambs@verat.net
3. Стране обавештавају једна другу, без одлагања, дипломат
ским путем, о било којој измени надлежних органа, наведених у
ст. 1. и 2. овог члана. Ове измене не подразумевају измене/допуне
наведене у члану 16. овог имплементационог протокола.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

9. новембар 2015.

4. Надлежни органи Страна прослеђују захтев за реадмисију
у писаном облику путем техничких средстава преноса, углавном
електронском поштом.
Члан 2.
Гранични прелази
1. Реадмисија или транзит држављана Страна и реадмисија
или транзит држављана трећих земаља или лица без држављанства
одвијају се на следећим граничним прелазима:
а) За Републику Србију:
Ваздушним путем: Међународни аеродром „Никола Тесла”,
Београд
Гранични прелаз: Београд
Телефон: 00 381 11 22 86 000
00 381 11 30 08 040
б) За Португалску Републику:
Ваздушним путем: Међународни аеродром у Лисабону, „Пор
то” или „Фаро”
2. О копненим граничним прелазима за спровођење реадми
сије и транзита надлежни органи Страна договарају се у сваком
појединачном случају.
Члан 3.
Језик комуникације
Надлежни органи Страна користе енглески језик за поступ
ке који се спроводе у оквиру Споразума и овог имплементационог
протокола.
Члан 4.
Захтев за реадмисију и одговор
1. У складу са чланом 7. став 3. Споразума, надлежни орган
Стране молиље користи општи образац захтева за реадмисију при
ложен као Анекс 6 Споразума. Надлежни орган замољене Стра
не обезбеђује одговор на захтев за реадмисију надлежном органу
Стране молиље у складу са чланом 1. став 4. овог имплементаци
оног протокола.
2. Одговор на захтев за реадмисију садржи напомену да се
сваком детету издаје посебна путна исправа у случају реадмисије
малолетне деце заједно са њиховим родитељем на територији за
мољене Стране.
3. Временски рокови за одговарање на захтев за реадмисију
утврђени су чланом 10. ст. 2. и 3. Споразума.
4. Уколико су испуњени услови за реадмисију, надлежни ор
ган замољене Стране о томе обавештава надлежни орган Стране
молиље, наведен у члану 1. овог имплементационог протокола, пи
саним путем, а у складу са чланом 1. став 4. овог имплементацио
ног протокола.
5. У случају негативног одговора, надлежни орган замољене
Стране мора да пружи разлоге одбијања реадмисије.
Члан 5.
Доказ о држављанству
1. У складу са чланом 8. став 3. и чланом 9. став 6. Споразума, на
захтев Стране молиље уколико ниједан документ наведен у Анексима
1, 2 или 5 Споразума не може бити предочен, надлежна дипломатска
мисија или конзуларна канцеларија замољене Стране обавља разго
вор са лицем у поступку реадмисије да би установило његово држа
вљанство у року од највише три радна дана почев од датума захтева.
2. Након наведеног периода дипломатска мисија или конзу
ларна канцеларија замољене Стране обавештава надлежне органе
Стране молиље одређене у члану 1. став 1. овог имплементацио
ног протокола о резултатима разговора.
Члан 6.
Модалитети повратка по убрзаном поступку
1. Уколико су испуњени услови за реадмисију у складу са
чланом 6. став 3. Споразума, надлежни орган Стране молиље о
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томе обавештава надлежни орган замољене Стране, наведен у чла
ну 1. овог имплементационог протокола писаним путем, а у складу
са чланом 1. став 4. овог имплементационог протокола.
2. Надлежни орган замољене Стране одговара у року од два
радна дана сагласно члану 10. став 2. тачка 1. Споразума.
3. Уколико су испуњени услови за реадмисију, надлежни ор
ган замољене Стране о томе обавештава надлежни орган Стране
молиље наведен у члану 1. овог имплементационог протокола пи
саним путем, а у складу са чланом 1. став 4. овог имплементацио
ног протокола.
4. У случају негативног одговора, надлежни орган замољене
Стране мора да пружи разлоге одбијања реадмисије.
5. Реадмисија лица врши се на граничном прелазу/граничним
прелазима за међународни саобраћај, утврђеним у члану 2. овог
имплементационог протокола.
Члан 7.
Путне исправе
Када се одобри реадмисија, надлежни орган Стране молиље
подноси надлежној дипломатској мисији или конзуларној канцела
рији замољене Стране позитиван одговор на захтев за реадмиси
ју или сам захтев за реадмисију уколико одговор није обезбеђен
у утврђеном временском року, а у сврху издавања путне исправе
односно визе, ако је неопходно, у складу са чланом 2. став 4. и чла
ном 4. став 4. Споразума.
Члан 8.
Обавештење о реадмисији
1. На основу позитивног одговора на захтев за реадмисију др
жављанина замољене Стране, након чега се издаје релевантна пут
на исправа (путни лист) сходно члану 2. став 4. Споразума, надле
жни орган Стране молиље обавештава у складу са чланом 1. ст. 1.
и 2. овог имплементационог протокола надлежни орган замољене
Стране о датуму и начину реадмисије.
2. На основу позитивног одговора на захтев за реадмисију др
жављанина треће земље или лица без држављанства, надлежни ор
ган Стране молиље обавештава, у складу са чланом 1. став 1. овог
имплементационог протокола, надлежни орган замољене Стране о
датуму и начину реадмисије.
3. Обавештења наведена у ст. 1. и 2. овог члана дају се над
лежном органу замољене Стране најмање два радна дана пре него
што се изврши реадмисија.
Члан 9.
Захтев за транзит
1. Надлежни орган Стране молиље обраћа се надлежном ор
гану замољене Стране подношењем захтева за транзит држављана
треће земље или лица без држављанства преко територије замоље
не Стране у складу са чланом 14. Споразума, користећи Анекс 7
Споразума.
2. Захтев за транзит садржи, поред личних података наведе
них у Анексу 7, гаранцију да ће лице бити прихваћено у држави
коначног одредишта.
3. Надлежни орган замољене Стране одговара на захтев у ро
ку од пет календарских дана писаним путем, у складу са чланом
1. став 4. овог имплементационог протокола, сагласно обавезама
према члану 14. став 2. Споразума.
4. У случају негативног одговора, надлежни орган замољене
Стране мора да пружи разлоге одбијања транзита.
5. Обавештење о транзиту држављана треће земље или ли
ца без држављанства за које је надлежни орган замољене Стране
претходно дао сагласност доставља се по потреби. Уколико надле
жни орган Стране молиље није прецизирао у Анексу 7 Споразума
тачан датум, време, гранични прелаз и друге накнадно утврђене
релевантне податке, које је касније сазнао, доставља обавештење о
транзиту надлежном органу замољене Стране.
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Члан 10.
Услови повратка под пратњом укључујући и транзит
држављана треће земље и лица без држављанства

1. Надлежни орган Стране молиље обавештава надлежни ор
ган замољене Стране о повратку лица за која је потребна службена
пратња, као и о реадмисији лица која ће се вратити редовним или
чартер летовима, благовремено, најкасније два радна дана пре пла
нираног повратка.
2. Обавештење се доставља писаним путем у складу са чла
ном 11. став 1. Споразума, уз прецизирање тачног датума, места и
времена уласка лица у поступак реадмисије, типа, броја и датума
издавања путне исправе као и релевантних информација о здрав
ственом стању или потребама за службеном пратњом, или другим
детаљима у вези са трансфером.
Члан 11.
Безбедносни захтеви
1. Превоз држављана Страна, држављана треће земље или
лица без држављанства која морају да напусте територију једне
Стране и која се враћају на територију друге Стране врши се ва
здушним путем, по правилу. Из безбедносних разлога, повратак се
може одвијати под пратњом једне од Страна.
2. Разумно је да полицијску пратњу обезбеђују полицијски
службеници Стране чија се национална авио компанија користи.
3. У случају транзита држављана треће земље или лица без
држављанства копненим путем, надлежни орган Стране молиље
обезбеђује неопходну службену пратњу до државне границе за
мољене Стране. Даљу пратњу преко територије замољене Стране
преузима надлежни орган замољене Стране.
4. Надлежни орган замољене Стране може сагласност за
транзит условити безбедносном пратњом. Надлежни орган замо
љене Стране пружа надлежном органу Стране молиље информа
ције од значаја за безбедносну пратњу.
Члан 12.
Поступак у случају реадмисије грешком
У случају реадмисије грешком, надлежни орган Стране мо
лиље прихвата лице у поступку реадмисије од надлежног органа
замољене Стране у року и под условима утврђеним чланом 12.
Споразума.
Члан 13.
Трошкови
1. Трошкови реадмисије држављана Страна обухватају:
– трошкове превоза до граничних прелаза утврђених у члану
2. овог имплементационог протокола;
– трошкове службене пратње лица која су под пратњом из
безбедносних разлога.
2. Трошкови реадмисије држављана треће земље или лица без
држављанства обухватају:
– трошкове превоза до граничних прелаза утврђених у члану
2. овог имплементационог протокола.
3. Трошкови транзита држављана треће земље или лица без
држављанства обухватају:
– трошкове превоза до граничног прелаза са државом конач
ног одредишта.
4. Трошкове из наведених ставова сноси у еврима Страна мо
лиља, како је утврђено чланом 15. Споразума.
5. Страна молиља покрива трошкове замољене Стране који
проистекну из примене чл. 2, 3. и 13. Споразума, сагласно управ
ним и књиговодственим поступцима утврђеним националним про
писима.
Члан 14.
Однос према другим уговорима
Овај имплементациони протокол не утиче ни на једну обаве
зу Страна проистеклу из других међународних уговора.

9. новембар 2015.

Члан 15.
Решавање спорова
1. Све спорове који могу настати у вези са тумачењем и/или
применом овог имплементационог протокола решавају Стране ди
пломатским путем.
2. У случају да се спорови не могу решити сагласно ставу 1.
овог члана, решавају се путем консултација између Страна у окви
ру Заједничке Комисије за реадмисију у складу са чланом 18. Спо
разума.
Члан 16.
Измене и допуне
1. Овај имплементациони протокол може бити измењен/допу
њен узајамном сагласношћу Страна.
2. Измене/допуне ће ступити на снагу у складу са одредбама
члана 18. овог имплементационог поротокола.
Члан 17.
Трајање и престанак важења
1. Овај имплементациони протокол ће престати да важи у ис
том тренутку, када и Споразум.
2. Било која страна може, у било ком тренутку прекинути
спровођење овог имплементационог протокола, након слања пи
саног обавештења другој страни, дипломатским путем.
3. Овај имплементационог протокол ће престати да важи,
шест месеци након пријема таквог обавештења.
4. У случају престанка важења овог имплементационог про
токола, сва стечена права као права у фази стицања оствариваће се
у складу са одредбама овог имплементационог протокола.
Члан 18.
Ступање на снагу
1. Стране обавештавају једна другу, писаним путем, дипло
матским каналима о завршетку својих унутрашњих законских про
цедура, потребних за ступање на снагу овог имплементационог
протокола.
2. Овај имплементациони протокол ступа на снагу након до
стављања обавештења, од стране Португалске Републике, Зајед
ничкој комисији за реадмисију, у складу са чланом 19. став 2. Спо
разума, 10 (десет) дана након дана пријема каснијег обавештења,
поменутог у ставу 1. овог члана.
Сачињено у Београду, дана 18.3.2015. године у два оригинал
на примерка на сваком од језика Страна и на енглеском језику, при
чему су сви текстови веродостојни. У случају спора у тумачењу,
енглески текст је меродаван.
За Републику Србију
Ивица Дачић
Први потпредседник Владе
и министар спољних послова

За Португалску Републику
Руи Шансерел де Машет
Државни министар и
министар спољних послова
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и изврша
вању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Уговор о приступању Републике Србије Програму
Европске уније за запошљавање и социјалну солидарност (EaSI),
сачињен у Београду 5. јуна 2015. године и у Бриселу 22. јула 2015.
године, ступио на снагу 7. септембра 2015. године.
У Београду, 5. октобра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

9. новембар 2015.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Број 20 – Страна 35

122

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 институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за реги
он Југоисточне Европе (2013), објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 3 од 24. фебруара 2015. године, ступио
на снагу 1. октобра 2015. године.
У Београду, 13. октобра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Протокол између Републике Србије и Португалске Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске
заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године, сачињен 18. марта 2015. године у
Београду, ступити на снагу 25. октобра 2015. године.
У Београду, 20. октобра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније, који је сачињен у Скопљу 16.
фебруара 2015. године, ступио на снагу 19. октобра 2015. године.
У Београду, 4. новембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола,
сачињен 17. децембра 2014. године у Београду, ступио на снагу 20. октобра 2015. године.
У Београду, 28. октобра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Споразум између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке
опасности, који је сачињен у Београду 1. јула 2014. године, ступити на снагу 18. новембра 2015. године.
У Београду, 2. новембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

