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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Че шке Ре пу бли ке  

о раз вој ној са рад њи 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Че шке Ре пу бли ке о раз вој ној са рад њи, 
ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Трећој се
дници Другог редовног заседања у 2015. години, 23. октобра 2015. 
године.

ПР број 129
У Бе о гра ду, 27. октобра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Че шке Ре пу бли ке о раз вој ној са рад њи 

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

Вла де Че шке Ре пу бли ке о раз вој ној са рад њи, са чи њен 24. ју ла 
2013. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп ском, че шком и ен гле
ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Че

шке Ре пу бли ке о раз вој ној са рад њи у ори ги на лу на срп ском је зи ку 
гла си: 

СПО РА ЗУМ ИЗ МЕ ЂУ

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ВЛА ДЕ ЧЕ ШКЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ

О РАЗ ВОЈ НОЈ СА РАД ЊИ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Владa Че шке Ре пу бли ке (у да љем 
тек сту: уго вор не странe),

У же љи да оја ча ју по сто је ће уза јам но при ја тељ ске од но се из
ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Че шке Ре пу бли ке и из ме ђу сво јих гра ђа на;

С об зи ром на на ме ру Че шке Ре пу бли ке да до при не се еко ном
ском и дру штве ном раз во ју Ре пу бли ке Ср би је и оства ре њу ње них 
раз вој них ци ље ва;

Ис ти чу ћи одр жи ви и рав но ме ран раз вој Ре пу бли ке Ср би је, 
има ју ћи по себ но у ви ду по тре бе нај си ро ма шни јих и нај у гро же ни
јих де ло ва срп ског дру штва;

Има ју ћи у ви ду да је по што ва ње де мо крат ских прин ци па, оп
штих прин ци па ме ђу на род ног пра ва и људ ских пра ва су штин ски 
прин цип раз вој не са рад ње из ме ђу др жа ва уго вор них стра на;

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
Пред мет овог спо ра зу ма је раз вој на са рад ња из ме ђу др жа ва 

уго вор них стра на, ко ја ће се спро во ди ти на ро чи то у сле де ћем об
ли ку:

а) Тех нич ка са рад ња у ци љу уна пре ђе ња еко ном ског и дру
штве ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је;

б) При пре ма и спро во ђе ње про гра ма, про је ка та раз вој не са
рад ње, ан ке та и ис тра жи ва ња ра ди ис пу ње ња раз вој них ци ље ва 
Ре пу бли ке Ср би је;

в) На бав ка опре ме, ма те ри ја ла, ро бе и услу га нео п ход них за 
успе шно спро во ђе ње про је ка та раз вој не са рад ње;

г) Ан га жо ва ње про мо те ра про је ка та раз вој не са рад ње у Ре
пу бли ци Ср би ји за по тре бе обу ке, кон сул та ци ја, сту диј ских по се та 
или дру гих вр ста тех нич ке по мо ћи;

д) Сла ње ми си ја за пла ни ра ње, пра ће ње и оце њи ва ње у Ре
пу бли ку Ср би ју ра ди из ра де, ана ли зе и про ве ре про је ка та раз вој не 
са рад ње;

ђ) Оста ле ак тив но сти о ко ји ма се спо ра зу ме ју уго вор не стра не. 

Члан 2.
Срп ска стра на оба ве зу је се да:
а) из у зме сву на бав ку опре ме, ма те ри ја ла, ро бе, во зи ла, ра

до ва и услу га ко ја се фи нан си ра из сред ста ва Че шке Ре пу бли ке у 
окви ру спро во ђе ња овог спо ра зу ма, уве зе ну или на ба вље ну у Ре
пу бли ци Ср би ји за по тре бе про је ка та раз вој не са рад ње, од свих 
да жби на, по ре за укљу чу ју ћи по рез на до да ту вред ност, на ме та и 
дру гих тро шко ва ко ји до спе ва ју у Ре пу бли ци Ср би ји;

б) осло бо ди че шке про мо те ре про је ка та раз вој не са рад ње у 
Ре пу бли ци Ср би ји у окви ру спро во ђе ња овог спо ра зу ма, као и чла
но ве њи хо вих по ро ди ца, од да жби на, дру гих тро шко ва, по ре за и 
оста лих фи скал них пла ћа ња у по гле ду но ве или по лов не опре ме 
за до ма ћин ство или пред ме та за лич ну упо тре бу при вре ме но уве
зе них у Ре пу бли ку Ср би ју у пе ри о ду од шест ме се ци од њи хо вог 
до ла ска у Ре пу бли ку Ср би ју;

в) олак ша ца ри ње ње и дру ге про це ду ре ула ска и из ла ска за 
ли ца ко је че шка стра на ан га жу је за Ре пу бли ку Ср би ју у окви ру 
спро во ђе ња овог спо ра зу ма, као и за чла но ве њи хо вих по ро ди ца. 
Та ко ђе ће има ти у ви ду пи та ње скра ће ња пе ри о да че ка ња на ула зне 
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ви зе и до зво ле (за рад, бо ра вак итд.) у слу ча је ви ма ка да су та кве 
ви зе и до зво ле нео п ход не, и из у зе ће ли ца ко је од ре ди че шка стра
на, и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, од пла ћа ња при па да ју ћих тро
шко ва;

г) обез бе ди да се ли ци ма ко је је ан га жо ва ла че шка стра на у 
окви ру спро во ђе ња овог спо ра зу ма, као и чла но ви ма њи хо вих 
по ро ди ца, до де ли трет ман ко ји је по вла шћен бар као онај ко ји се 
до де љу је ли ци ма ко је ан га жу је на упо ре ди вој осно ви не ка дру га 
зе мља или ме ђу на род на ор га ни за ци ја у окви ру раз вој не са рад ње.  

Члан 3. 
На кон сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, од ред бе овог спо

ра зу ма се при ме њу ју на про јек те раз вој не са рад ње ко ји се фи
нан си ра ју из сред ста ва Че шке Ре пу бли ке, без об зи ра да ли Че шка 
Ре пу бли ка ди рект но до де љу је сред ства или их чи ни до ступ ним по
сред ством тре ћих ли ца или ор га ни за ци ја.

Члан 4.
(1) Ор га ни над ле жни за ко ор ди на ци ју спро во ђе ња овог спо

ра зу ма су:
(а) у Че шкој Ре пу бли ци, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Че

шке Ре пу бли ке;
(б) у Ре пу бли ци Ср би ји, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је.
(2) Дру га уго вор на стра на од мах ће би ти оба ве ште на кроз ди

пло мат ске ка на ле о свим из ме на ма ор га на из ста ва 1. 

Члан 5.
Спо ро ви на ста ли спро во ђе њем овог спо ра зу ма ре ша ва ју се 

пре го во ри ма из ме ђу ор га на из чла на 4. став 1. овог спо ра зу ма.  
Уко ли ко спор не мо же да се ре ши пре го во ри ма из ме ђу ових ор га
на, ре ша ва се пре го во ри ма из ме ђу уго вор них стра на. 

Члан 6.
Овај спо ра зум се при вре ме но при ме њу је од да на пот пи си ва

ња, а сту па на сна гу три де се тог да на од да на по след њег оба ве ште
ња пу тем ди пло мат ских ка на ла, у ко ме уго вор не стра не оба ве шта
ва ју јед на дру гу о за вр шет ку свих ин тер них про це са нео п ход них 
за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма. 

Члан 7.
(1) Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе ни пе ри од. Сва

ка уго вор на стра на мо же да рас ки не спо ра зум пи са ним пу тем не 
ка сни је од шест (6) ме се ци пре кра ја те ку ће ка лен дар ске го ди не.  
Спо ра зум се рас ки да 31. де цем бра го ди не у ко јој је да то оба ве ште
ње о рас ки ду.  

(2) У слу ча ју рас ки да спо ра зу ма, сви про јек ти раз вој не са рад
ње за по че ти док је спо ра зум био на сна зи, а ни су за вр ше ни до да на 
ње го вог рас ки да, спро во ди ће се пре ма од ред ба ма овог спо ра зу ма 
до њи хо вог за вр шет ка, али не ду же од две го ди не на кон рас ки да 
спо ра зу ма.  За по тре бе овог спо ра зу ма, да тум по чет ка про јек та раз
вој не са рад ње је да тум пот пи си ва ња пи са ног до ку мен та о спро во
ђе њу про јек та раз вој не са рад ње (нпр. Ме мо ран дум о раз у ме ва њу), 
а да тум за вр шет ка про јек та раз вој не са рад ње је да тум пот пи си ва ња 
зва нич ног до ку мен та о при мо пре да ји про јек та раз вој не са рад ње. 

Из ра ђе но у Бе о гра ду на дан 24. ју ла 2013. го ди не у два ори ги
нал на при мер ка, сва ки на срп ском, че шком и ен гле ском је зи ку, при 
че му су све вер зи је под јед на ко ве ро до стој не. У слу ча ју раз ли чи то
сти у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку. 

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Су за на Гру бје шић, с.р.

За Вла ду Че шке Ре пу бли ке
Ха на Ху бач ко ва, с.р.

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

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

114
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  
о ме ђу на род ном ком би но ва ном тран спор ту из ме ђу  

Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ме ђу на род
ном ком би но ва ном тран спор ту из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници Другог редовног заседања у 
2015. години, 3. новембра 2015. године.

ПР број 132
У Бе о гра ду, 5. новембра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ме ђу на род ном  
ком би но ва ном тран спор ту из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  

Ср би је и Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке 

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о ме ђу на род ном ком би но ва ном тран

спор ту из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сло вач ке Ре пу бли
ке, са чи њен у Бра ти сла ви 1. де цем бра 2014. го ди не, у ори ги на лу на 
срп ском, словaчком и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о ме ђу на род ном ком би но ва ном тран спор

ту из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке у 
ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 

СПО РА ЗУМ  
О МЕ ЂУ НА РОД НОМ КОМ БИ НО ВА НОМ ТРАН СПОР ТУ 

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  
И ВЛА ДЕ СЛО ВАЧ КЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Сло вач ке Ре пу бли ке (у да
љем тек сту: Уго вор не стра не), са же љом да олак ша ју ме ђу на род
ни тран спорт ро бе пу тем ком би но ва ног тран спор та из ме ђу две ју 
др жа ва,

Са ци љем оси гу ра ња ефи ка сног тран спор та ро ба, за шти те 
жи вот не сре ди не, као и сма ње ња оп те ре ће ња друм ског тран спор та 
и ства ра ња мо дер ног си сте ма ком би но ва ног тран спор та ро бе, 

Са уве ре њем да ком би но ва ни тран спорт ну ди при хва тљи ву 
ал тер на ти ву за ре ша ва ње про бле ма ме ђу на род ног тран спор та ро ба 
и да је по треб но за кљу чи ти Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср
би је и Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке о ме ђу на род ном ком би но ва ном 
тран спор ту (у да љем тек сту: Спо ра зум), 

У све тлу од ре да ба ме ђу на род них уго во ра и кон вен ци ја ко је 
оба ве зу ју Уго вор не стра не, 

СА ГЛА СИ ЛЕ СУ СЕ О СЛЕ ДЕ ЋЕМ:

Члан 1. 
Оп ште од ред бе

1) Од ред бе  овог спо ра зу ма се од но се на ме ђу на род ни ком
би но ва ни тран спорт ро бе ин тер мо дал ном то вар ном је ди ни цом или 
друм ским те рет ним во зи ли ма ко ри шће њем же ле зни це, уну тра шњих 
вод них пу те ва, по мор ских пу те ва и друм ских пу те ва из ме ђу те ри
то ри ја Уго вор них стра на или тран зи том пре ко њи хо вих те ри то ри ја 
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или те ри то ри је јед не од др жа ва Уго вор них стра на, при че му се по
чет ни или за вр шни део тран спор та вр ши друм ским во зи лом ре ги
стро ва ним на те ри то ри ји др жа ве јед не од Уго вор них стра на.

2) Од ред бе овог спо ра зу ма не од но се се на пра ва и оба ве зе 
ко је про ис ти чу из дру гих ме ђу на род них уго во ра.

Члан 2. 
Тер ми ни

У овом спо ра зу му по је ди ни тер ми ни има ју сле де ће зна че ње:
а) „Ме ђу на род ни ком би но ва ни тран спорт ро бе” озна ча ва 

ин тер мо дал ни тран спорт у ко ме се ве ћи део ме ђу на род ног тран
спор та оба вља же ле зни цом, уну тра шњим вод ним пу те ви ма или 
по мор ским пу тем, а по чет ни и за вр шни део тран спор та оба вља се 
друм ским пу тем, ко ји је нај кра ћи;

б) „Ин тер мо дал ни тран спорт робe” озна ча ва тран спорт ро бе 
у јед ној ис тој ин тер мо дал ној то вар ној је ди ни ци или друм ском во
зи лу ко је уза стоп но ко ри сте два или ви ше ви до ва пре во за, без ма
ни пу ли са ња ро бом, у слу ча ју про ме не ви да пре во за;

ц) „Друм ско те рет но во зи ло” озна ча ва мо тор но во зи ло ко је се 
ко ри сти за тран спорт ро бе и ко је је ре ги стро ва но на те ри то ри ји др
жа ве јед не од Уго вор них стра на. Друм ским те рет ним во зи лом се 
та ко ђе сма тра склоп ко ји се са сто ји од друм ског те рет ног во зи ла и 
при ко ли це или вуч ног во зи ла и по лу при ко ли ца, при че му су друм
ско те рет но во зи ло и вуч но во зи ло ре ги стро ва ни на те ри то ри ји др
жа ве јед не од Уго вор них стра на. При ко ли ца или по лу при ко ли ца не 
мо ра ју да бу ду ре ги стро ва ни на те ри то ри ји исте др жа ве као друм
ско те рет но во зи ло или вуч но во зи ло;

д) „Ин тер мо дал на то вар на је ди ни ца” озна ча ва кон теjнер ми ни
мал не ду жи не 20 сто па (610 cm), из ме њи ви тран спорт ни суд, при ко
ли цу или по лу при ко ли цу по год не за ин тер мо дал ни тран спорт; 

е) „Тер ми нал за ком би но ва ни тран спорт” озна ча ва ме сто ко је 
је опре мље но за про ме ну ви да тран спор та или за скла ди ште ње ин
тер мо дал них то вар них је ди ни ца;

ф) „Тран спорт од/до тер ми на ла за ком би но ва ни тран спорт” 
озна ча ва део пре во зног пу та ин тер мо дал не тран спорт не је ди ни це 
друм ским во зи лом од гра нич ног пре ла за или ме ста уто ва ра или 
ис то ва ра до нај бли жег тер ми на ла за ком би но ва ни тран спорт;

г) „Ком би но ва ни тран спорт са прат њом” озна ча ва тран спорт 
друм ског те рет ног во зи ла дру гим ви дом пре во за, на при мер же ле
зни цом (Ro La), или бро дом (Ro Ro) са прат њом во за ча; 

х) „Ком би но ва ни тран спорт без прат ње” озна ча ва тран спорт 
друм ског те рет ног во зи ла или то вар не је ди ни це за ин тер мо дал ни 
тран спорт дру гим ви дом пре во за, без прат ње во за ча;

и) „Те ри то ри ја др жа ве Уго вор не стра не” озна ча ва те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Ср би је и те ри то ри ју Ре пу бли ке Сло вач ке, сва ке одво је но;

ј) „Ме шо ви та ко ми си ја” озна ча ва Ме шо ви ту ко ми си ју за ме
ђу на род ни ком би но ва ни тран спорт, ко ја се уста но вља ва у скла ду 
са чла ном 10. овог спо ра зу ма;

к) „Ro La” озна ча ва тран спорт друм ског во зи ла на спе ци ја ли
зо ва ним ни ско под ним же ле знич ким те рет ним ко ли ма;

л) „Ro Ro” озна ча ва тран спорт друм ског во зи ла, же ле знич ких 
те рет них ко ла или ин тер мо дал не то вар не је ди ни це бро дом.

Члан 3. 
НАД ЛЕ ЖНА ТЕ ЛА

Над ле жна те ла од го вор на за спро во ђе ње  су:
a) за Ре пу бли ку Ср би ју:
– Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту

ре Ре пу бли ке Ср би је.
б) за Сло вач ку Ре пу бли ку:
– Ми ни стар ство са о бра ћа ја, гра ђе ви нар ства и ре ги о нал ног 

раз во ја Сло вач ке Ре пу бли ке.
Уго вор не стра не мо ра ју јед на дру гу оба ве сти ти о свим про

ме на ма уну тар над ле жних те ла.

Члан 4. 
Ком би но ва ни тран спорт са прат њом

1) Друм ска те рет на во зи ла за пре воз ро бе, ре ги стро ва на на те
ри то ри ји др жа ве јед не од Уго вор них стра на при ли ком тран спор та 

од/до тер ми на ла за ком би но ва ни тран спорт на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге Уго вор не стра не, осло бо ђе ни су по се до ва ња до зво ле за ме
ђу на род ни друм ски пре воз. 

2) Тер ми на ле за ком би но ва ни тран спорт ко ји се ко ри сти те за 
овај вид тран спор та од ре ди ће Ме шо ви та ко ми си ја.

3) Уго вор не стра не ће на сто ја ти да, у скла ду са на ци о нал ним 
за ко но дав ством, укуп но тра ја ње ца рин ске кон тро ле и дру гих кон
тро ла на гра нич ним пре ла зи ма, на те ри то ри ји сва ке од Уго вор них 
стра на, за Ro La во зо ве бу де ми ни мал но. Во зач/во за чи ко ји пра те 
друм ска те рет на во зи ла пу то ва ће у же ле знич ким пут нич ким ко ли
ма, ко ја су у са ста ву ком по зи ци је во за.

Члан 5. 
Ком би но ва ни тран спорт без прат ње

1) Тран спорт ин тер мо дал них то вар них је ди ни ца од/до тер ми
на ла за ком би но ва ни тран спорт на те ри то ри ји др жа ве јед не од Уго
вор них стра на се мо же вр ши ти друм ским те рет ним во зи ли ма ко ја 
су ре ги стро ва на на те ри то ри ји др жа ве Уго вор не стра не, ка да пре
во зник има спе ци јал ну до зво лу из да ту од стра не над ле жног ор га на 
дру ге др жа ве Уго вор не стра не. 

2) Тер ми на ле за ком би но ва ни тран спорт ко ји ће се ко ри сти ти 
за овај вид тран спор та од ре ди ће Ме шо ви та ко ми си ја.

3) Ако се ра ди о ком би но ва ном тран спор ту ро бе же ле зни цом 
без прат ње во за ча, над ле жна те ла Уго вор них стра на на сто ја ће да 
пре ду зму нео п ход не ме ре ка ко би по јед но ста ви ли тех но ло шке по
ступ ке кон тро ле во зо ва на гра нич ним прелазимa у скла ду са на ци
о нал ним за ко но дав ством. 

Члан 6. 
Пре ла же ње др жав не гра ни це

1) При ула ску или на пу шта њу те ри то ри је др жа ве јед не Уго
вор не стра не мо ра ју се по што ва ти ва же ћи на ци о нал ни про пи си од
го ва ра ју ће Уго вор не стра не.

2) У слу ча ју ме ђу на род ног ком би но ва ног тран спор та до ку
мент ко ји по твр ђу је опе ра ци ју ме ђу на род ног ком би но ва ног тран
спор та и сва дру га до ку мен та по треб на у скла ду са дру гим ме ђу
на род ним спо ра зу ми ма ко ји су оба ве зу ју ћи за Уго вор не стра не се 
мо ра ју на ла зи ти у друм ском те рет ном во зи лу то ком тран спор та 
друм ских во зи ла во зом или бро дом. 

3) У слу ча ју ме ђу на род ног ком би но ва ног тран спор та са прат
њом над ле жна те ла на гра нич ним пре ла зи ма мо ра ју до пу сти ти 
улаз на те ри то ри ју др жа ве дру ге Уго вор не стра не, у скла ду са на
ци о нал ним за ко но дав ством. 

4) При ли ком из ла ска са те ри то ри је др жа ве јед не од Уго
вор них стра на ко ри шће ње ком би но ва ног тран спор та се до ка зу је 
пре во зним до ку мен ти ма (нпр. до ку мен ти ма CIM, CIMUIRR то
вар ним ли стом SMGS, ко но сма ном или дру гим тран спорт ним до
ку мен ти ма) по себ но за сва ки вид пре во за ко ји се ко ри сти.

Члан 7. 
Сти му ла ци ја ком би но ва ног тран спор та

1) Уго вор не стра не пред у зе ће све нео п ход не ме ре ка ко би се 
же ле знич ка, друм ска и луч ка пред у зе ћа, опе ра то ри ком би но ва ног 
тран спор та и бро дар ска пред у зе ћа њи хо вих зе ма ља до го во ри ла о 
ме ра ма ко ји ма се уна пре ђу је раз вој ме ђу на род ног ком би но ва ног 
тран спор та, во де ћи ра чу на о пред но сти ма ко је овај си стем тран
спор та пру жа.

2) Уго вор не стра не пру жи ће пу ну по др шку же ле знич ким, 
друм ским, луч ким пред у зе ћи ма њи хо вих зе ма ља ка ко би по мо гле 
у по гле ду раз во ја ин фра струк ту ре за ме ђу на род ни ком би но ва ни 
тран спорт (друм ска, же ле знич ка и луч ка, тер ми на ли за ком би но
ва ни тран спорт).

3) Уго вор не стра не пред у зе ће од го ва ра ју ће ме ре да ме ђу на
род ни ком би но ва ни тран спорт од/до тер ми на ла за ком би но ва ни 
тран спорт на те ри то ри ја ма њи хо вих др жа ва не бу де пред мет за бра
на ко је ва же то ком ви кен да и пра зни ка. 

4) Стра не уго вор ни це пред у зе ће нео п ход не ме ре за оба вља ње 
ме ђу на род ног ком би но ва ног тран спор та ро бе ка ко би се ство ри ли 
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усло ви за про лаз друм ских во зи ла са укуп ном ма сом до 44 то не од/
до тер ми на ла за ком би но ва ни тран спорт. 

5) Уго вор не стра не пред у зе ће нео п ход не ме ре за уна пре ђе ње 
раз во ја тран спорт не ин фра струк ту ре и ко ри до ра у окви ру мре же 
ме ђу на род ног ком би но ва ног тран спор та.

6) Уго вор не стра не на сто ја ће да же ле знич ка пред у зе ћа уза
јам но при зна ју сер ти фи ка те тех нич ког пре гле да во зних сред ста ва 
и ва го на ко ји се ко ри сте за ком би но ва ни тран спорт и при хва те их 
на те ри то ри ји др жа ва Уго вор них стра на без да љег пре гле да.

7) Уго вор не стра не на сто ја ће да мо дер ни зу ју ин фра струк ту
ру и да гра нич ни по ступ ци у са о бра ћа ју бу ду ускла ђе ни са пре по
ру ка ма Европ ског спо ра зу ма о ва жним ме ђу на род ним ли ни ја ма за 
ком би но ва ни тран спорт и пра те ћим по стро је њи ма (AGTC).

Члан 8. 
Са рад ња

1) Стра не уго вор ни це под сти ца ће же ле знич ка, друм ска, луч
ка пред у зе ћа и пред у зе ћа за уну тра шњи реч ни и по мор ски тран
спорт на ме ђу соб ну са рад њу, у ци љу де таљ не раз ра де кон ку рент
не по ну де за ком би но ва ни тран спорт ро бе, а на ро чи то по ну де ко је 
се од но се на ква ли тет тран спор та, по што ва ње и скра ће ње ро ко ва 
тран спор та и усло ва ис по ру ке, на осно ву ко мер ци јал но при хва
тљи ве та ри фе, као и на раз вој ме ђу на род ног ком би но ва ног тран
спор та ро бе.

2) Уго вор не стра не на сто ја ће да уве ду ефи ка сне ме ре усме
ре не ка нај ве ћем мо гу ћем оби му ме ђу на род ног тран спор та пу тем 
ком би но ва ног тран спор та.

3) Уго вор не стра не уза јам но ће се оба ве шта ва ти о сва кој про
ме ни на ци о нал ног за ко но дав ства ко ја се од но си на ком би но ва ни 
тран спорт и о по бољ ша њу ква ли те та услу га у ме ђу на род ном ком
би но ва ном тран спор ту.

4) Уго вор не стра не пре по ру чи ће сво јим же ле знич ким, луч
ким и бро дар ским пред у зе ћи ма да са ра ђу ју на ус по ста вља њу но
вих ре ла ци ја за ме ђу на род ни ком би но ва ни тран спорт.

5) Уго вор не стра не пре по ру чи ће сво јим же ле знич ким, луч
ким и бро дар ским пред у зе ћи ма да скла па ју би ла те рал не спо ра зу
ме о уза јам ном ко ри шће њу ин тер мо дал них то вар них је ди ни ца ко је 
при па да ју вла сни ци ма ре ги стро ва ним у њи хо вим др жа ва ма. 

Члан 9. 
Ца рин ске и дру ге уво зне да жби не

1) Друм ска те рет на во зи ла ре ги стро ва на на те ри то ри ји др жа
ве јед не од Уго вор них стра на, као и ин тер мо дал не то вар не је ди ни
це ко је се ко ри сте за ме ђу на род ни ком би но ва ни тран спорт при вре
ме но се уво зе на те ри то ри ју др жа ве дру ге Уго вор не стра не ра ди 
из вр ше ња ме ђу на род ног ком би но ва ног тран спор та без пла ћа ња 
ца ри не и дру гих уво зних да жби на, у скла ду са на ци о нал ним за ко
но дав ством, под усло вом да се по нов но из ве зу. 

Исти усло ви ва же и за ре зер вне де ло ве, при бор за во зи ла и 
опре му нео п ход ну за из вр ше ње тран спор та ко ји ће би ти при вре
ме но уве же ни, за јед но са друм ским те рет ним во зи ли ма и ин тер
мо дал ним то вар ним је ди ни ца ма и би ти по но во из ве зе ни за јед но са 
њи ма.

Сва ка Уго вор на стра на ће обез бе ди ти из у зе ће у ме ри у ко јој 
то до зво ља ва ва же ће за ко но дав ство и на ба зи ре ци про ци те та. 

Члан 10. 
Ме шо ви та ко ми си ја

1) У ци љу спро во ђе ња  овог спо ра зу ма осно ва ће се Ме шо
ви та ко ми си ја, ко ја се са сто ји од пред став ни ка ре ле вант них те ла 
др жа ва Уго вор них стра на. Сва ка Уго вор на стра на име ну је у Ме шо
ви ту ко ми си ју пет чла но ва у ро ку од 30 да на од сту па ња на сна гу 
овог спо ра зу ма. 

2) Ме шо ви та ко ми си ја ће са ста ви ти Ли сту же ле знич ких ли
ни ја, же ле знич ких ста ни ца са тер ми на ли ма за ме ђу на род ни ком би
но ва ни тран спорт, тер ми на ли ма у уну тра шњим реч ним и мор ским 
лу ка ма, гра нич ним пре ла зи ма и опре мом ко ја се ко ри сти из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Сло вач ке Ре пу бли ке.

3) Сед ни це Ме шо ви те ко ми си је одр жа ва ће се на из ме нич но на 
те ри то ри ји др жа ве јед не или дру ге Уго вор не стра не, нај ма ње је
дан пут го ди шње. 

4) На сед ни ца ма Ме шо ви те ко ми си је над ле жна те ла Уго вор
них стра на се мо гу са гла си ти о из ме ни  овог спо ра зу ма у ме ри ко ја 
је по треб на услед раз во ја ме ђу на род ног ком би но ва ног тран спор та.

5) На чин ра да Ме шо ви те ко ми си је од ре ди ће се По слов ни ком 
о ра ду Ме шо ви те ко ми си је ко ји ће би ти усво јен на пр вој сед ни ци 
Ме шо ви те ко ми си је.

Члан 11. 
Кр ше ње од ре да ба Спо ра зу ма, санк ци је

1) Уко ли ко пре во зник или во зач/во за чи друм ског те рет ног во
зи ла ре ги стро ва ног на те ри то ри ји др жа ве јед не Уго вор не стра не 
пре кр ши на ци о нал не за ко не ко ји су на сна зи на те ри то ри ји дру ге 
Уго вор не стра не или од ред бе овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни др
жа ве на чи јој те ри то ри ји је во зи ло ре ги стро ва но има ју пра во, на 
зах тев над ле жних те ла на те ри то ри ји на ко јој је по чи њен пре кр
шај, да опо ме ну пре во зни ка ко ји је по чи нио пре кр шај да се при
др жа ва на ци о нал ног за ко но дав ства ко је је на сна зи на те ри то ри ји 
др жа ве дру ге Уго вор не стра не. 

2) Ме шо ви та ко ми си ја ће утвр ди ти у ко јим слу ча је ви ма ће се 
при ме ни ти ме ре из ста ва 1. овог чла на.

3) Над ле жна те ла ко ја су пред у зе ла та кве ме ре оба ве сти ће о 
то ме над ле жна те ла дру ге Уго вор не стра не.

4) Од ред бе овог чла на не ис кљу чу ју ме ре ко је, у скла ду са на
ци о нал ним за ко но дав ством, пред у зи ма ју ор га ни упра ве Уго вор не 
стра не на чи јој те ри то ри ји је учи њен пре кр шај.

Члан 12. 
За шти та по да та ка

1) Уго вор не стра не са гла си ле су се да ће сви по да ци и ин фор
ма ци је ко је се од но се на овај спо ра зум, са из у зет ком зва нич них 
ста ти стич ких по да та ка и из ве шта ја, би ти за шти ће ни од нео вла
шће ног ко ри шће ња.

Ста вља ња на рас по ла га ње ма ка квих дру гих по да та ка је мо
гу ће са мо уз прет ход ну са гла сност ор га на др жа ве Уго вор не стра не 
ко ја ста вља на рас по ла га ње та кве по дат ке.

2) По да ци и ин фор ма ци је у скла ду са овим чла ном мо гу се 
ста ви ти на рас по ла га ње са мо су до ви ма и ту жи ла штву др жа ве дру
ге Уго вор не стра не у оби му ко ји зах те ва прав на про це ду ра. 

Члан 13. 
Ван ред ни до га ђа ји

Ако, услед ван ред них до га ђа ја на те ри то ри ји др жа ве јед не 
Уго вор не стра не, по сто ји прет ња пре ки да ме ђу на род ног ком би но
ва ног тран спор та за вре мен ски пе ри од ду жи од два на ест са ти, Уго
вор на стра на ће о то ме оба ве сти ти дру гу Уго вор ну стра ну и пред у
зе ти ме ре за по нов но ус по ста вља ње ме ђу на род ног тран спор та. 

Члан 14. 
Из ме не

Уго вор не стра не мо гу пред ло жи ти из ме не овог споразума.
Сва ка из ме на спо ра зу ма мо ра би ти по твр ђе на уза јам ном пи

сме ном са гла сно шћу Уго вор них стра на и сту па на сна гу у скла ду 
са од ред ба ма чла на 15. овог спо ра зу ма.

Члан 15. 
Сту па ње на сна гу и ва же ње Спо ра зу ма

1) Овај спо ра зум сту па на сна гу 60 да на од да на при је ма по
след њег оба ве ште ња ко јим се две стра не, ди пло мат ским пу тем, 
оба ве шта ва ју да су за вр ши ле уну тра шње за кон ске про це ду ре нео
п ход не за ње го во сту па ње на сна гу. 

2) Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме, с тим 
што га сва ка Уго вор на стра на мо же рас ки ну ти. Ва жност Спо ра зу
ма пре ста је шест ме се ци од да на при је ма ди пло мат ске но те ко јом 
се дру га Уго вор на стра на оба ве шта ва о от ка зу Спо ра зу ма.
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Са чи ње но у Бра ти сла ви, на дан 1. де цем бра 2014. го ди не у 
два ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, словaчком и ен гле
ском је зи ку, с тим да су сви тек сто ви подjеднако аутен тич ни. У 
слу ча ју раз ли чи тог ту ма че ња, вер зи ја тек ста на ен гле ском је зи ку 
ће би ти ме ро дав на. 

за Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
проф. др Зо ра на Ми хај ло вић, с.р.

за Вла ду Словачке Ре пу бли ке
Ми ро слав Лај чак, с.р.

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

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

115
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма ђар ске о друм ском 

пре во зу пут ни ка и ства ри 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма ђар ске о друм ском пре во зу пут ни ка 
и ства ри, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Другој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 3. но
вембра 2015. године.

ПР број 133
У Бе о гра ду, 5. новембра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ма ђар ске о друм ском пре во зу пут ни ка 

и ства ри 

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

Вла де Ма ђар ске о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри, са чи њен у 
Бе о гра ду, 1. ју ла 2014. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, ма ђар ском 
и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 

Ма ђар ске о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри у ори ги на лу на 
срп ском је зи ку гла си:

СП ОР АЗУМ 
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма ђар ске о друм ском 

пре во зу пут ни ка и ства ри

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ма ђар ске (у да љем тек сту: 
стра не уго вор ни це),

у же љи да ре гу ли шу и раз ви ја ју друм ски пре воз пут ни ка и 
ства ри из ме ђу сво јих др жа ва и тран зит пре ко њи хо вих те ри то ри
ја, на осно ву ре ци про ци те та и у ду ху са рад ње и уза јам не ко ри сти,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Од ред бе овог спо ра зу ма од но се се на друм ски пре воз пут
ни ка и ства ри из ме ђу др жа ва стра на уго вор ни ца, пре воз пут ни ка 
и ства ри у тран зи ту пре ко те ри то ри ја др жа ва стра на уго вор ни ца, 

као и на пре воз ства ри из и за тре ће зе мље, ко ји се оба вља ју ауто
бу си ма и те рет ним во зи ли ма ре ги стро ва ним на те ри то ри ји др жа ве 
сва ке стра не уго вор ни це.

(2) Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе стра на уго
вор ни ца ко је про из ла зе из дру гих ме ђу на род них спо ра зу ма. Овај 
спо ра зум не ути че на оба ве зе Ре пу бли ке Ср би је и Ма ђар ске пре ма 
Европ ској уни ји, укљу чу ју ћи оба ве зе из при мар них и се кун дар них 
из во ра пра ва Европ ске уни је у по гле ду Ма ђар ске.

Члан 2.

За по тре бе овог спо ра зу ма, по је ди ни из ра зи има ју сле де ће 
зна че ње:

1) пре во зник:
би ло ко ји су бје кат у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно фи зич ко или 

прав но ли це (од но сно по слов но удру же ње без ста ту са прав ног ли
ца) у Ма ђар ској ко је је овла шће но, сход но на ци о нал ном за ко но дав
ству Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Ма ђар ске, да оба вља, као ко мер
ци јал ни пре воз или пре воз за соп стве не по тре бе, друм ски пре воз 
пут ни ка или ства ри;

2) ауто бус:
по гон ски по кре та но друм ско во зи ло за пре воз пут ни ка, ко је 

је, са гла сно тех нич ким зах те ви ма по год но за пре воз ви ше од де вет 
пут ни ка, укљу чу ју ћи во за ча, и при ко ли ца за пре воз пр тља га;

3) мо тор но во зи ло:
по гон ски по кре та но мо тор но во зи ло за пре воз ства ри, ко је је, 

са гла сно тех нич ким зах те ви ма по год но за пре воз ства ри, укљу чу
ју ћи сва ку пра те ћу при ко ли цу или по лу при ко ли цу;

4) пре воз из или за тре ће зе мље:
пре воз ко ји оба вља пре во зник осно ван у др жа ви јед не стра

не уго вор ни це на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це из 
тре ће др жа ве у ко јој ни је осно ван пре во зник, као и пре воз са те
ри то ри је др жа ве јед не стра не уго вор ни це ко ји оба вља пре во зник 
осно ван у др жа ви дру ге стра не уго вор ни це у тре ћу др жа ву у ко јој 
ни је осно ван пре во зник;

5) ка бо та жа:
пре воз пут ни ка или ства ри из ме ђу два ме ста на те ри то ри ји 

др жа ве јед не стра не уго вор ни це ауто бу сом или мо тор ним во зи лом 
ре ги стро ва ним на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це;

6) тран зит: 
6.1. пре воз пут ни ка ко ји се оба вља пре ко те ри то ри је др жа ве дру

ге стра не уго вор ни це, без ус пут ног укр ца ва ња и ис кр ца ва ња пут ни ка;
6.2. пре воз ства ри мо тор ним во зи лом ко ји се оба вља пре ко 

те ри то ри је др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, без уто ва ра и ис то
ва ра ства ри;

7) ли ниј ски пре воз пут ни ка:
пре воз пут ни ка ауто бу сом од ре ђе ном уче ста ло шћу на уна

пред утвр ђе ном ити не ре ру, по од ре ђе ном ре ду во жње и це нов ни
ку, с тим што се укр ца ва ње и ис кр ца ва ње пут ни ка оба вља са мо на 
прет ход но утвр ђе ним ста ни ца ма;

8) по се бан ли ниј ски пре воз пут ни ка:
ли ниј ски пре воз ауто бу сом ор га ни зо ва не гру пе пут ни ка де фи

ни са не на осно ву ци ља пу то ва ња, уз ис кљу чи ва ње дру гих пут ни ка;
9) по вре ме ни пре воз пут ни ка:
пре воз пут ни ка ауто бу сом ко ји ни је об у хва ћен де фи ни ци јом 

ли ниј ског пре во за пут ни ка, ни ти де фи ни ци јом по себ ног ли ниј ског 
пре во за пут ни ка;

10) пре воз ства ри у по гра нич ном по ја су:
пре воз ства ри код ко јег ду жи на пу та од ме ста уто ва ра или ме

ста ис то ва ра до срп скома ђар ског гра нич ног пре ла за не пре ла зи 50 
ки ло ме та ра (од но сно 100 ки ло ме та ра са по врат ном во жњом); 

11) над ле жно ми ни стар ство:
у Ре пу бли ци Ср би ји – ми ни стар ство над ле жно за по сло ве са

о бра ћа ја, а у Ма ђар ској – ми ни стар ство ко јим ру ко во ди ми ни стар 
над ле жан за тран спорт.

II. ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА

Члан 3.

(1) За оба вља ње ли ниј ског пре во за пут ни ка по треб на је до
зво ла.
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(2) До зво ле за оба вља ње ли ниј ског пре во за пут ни ка из ме ђу 
др жа ва стра на уго вор ни ца из да ју над ле жни ор га ни др жа ва, сва
ки за део ре ла ци је на сво јој те ри то ри ји. Над ле жни ор га ни др жа ва 
стра на уго вор ни ца у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством за јед
нич ки утвр ђу ју рок ва же ња до зво ла, одо бра ва ју ред во жње, це нов
ник и ски цу ити не ре ра.

(3) Зах тев за из да ва ње до зво ле из ста ва 2. овог чла на до ста
вља се, пре ко над ле жног ор га на др жа ве стра не уго вор ни це у ко
јој се на ла зи се ди ште пре во зни ка, над ле жном ор га ну др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це. 

(4) Зах тев из ста ва 3. овог чла на мо ра са др жа ти сле де ће по
дат ке: 

4.1) име и пре зи ме, од но сно на зив и адре су пре во зни ка; 
4.2) вр сту пре во за; 
4.3) пе ри од ва же ња до зво ле; 
4.4) пе ри од оба вља ња пре во за и пла ни ра ну уче ста лост;
4.5) ски цу ити не ре ра са ста ја ли шти ма (ауто бу ске ста ни це за 

ула зак и из ла зак пут ни ка, ме ста од мо ра во за ча, гра нич ни пре ла зи);
4.6) ду жи ну пу та у ки ло ме три ма у од ла ску и по врат ку;
4.7) раз да љи ну ко ја се пре ла зи у јед ном да ну;
4.8) вре ме во жње и од мо ра во за ча;
4.9) ред во жње;
4.10) це нов ник (та бе ле са та ри фа ма) и усло ве пу то ва ња.
(5) До зво лу за оба вља ње ли ниј ског пре во за пут ни ка у тран

зи ту пре ко те ри то ри је др жа ве стра не уго вор ни це из да је над ле жни 
ор ган др жа ве стра не уго вор ни це пре ко чи је те ри то ри је се оба вља 
тран зит.

(6) Уз зах тев за из да ва ње до зво ле за оба вља ње ли ниј ског пре
во за пут ни ка у тран зи ту при ла жу се по да ци из ста ва 4. тач. 4.1, 4.2, 
4.3, 4.5. и 4.9. овог чла на и ко пи ја до зво ле зе ма ља из ме ђу ко јих се 
оба вља пре воз. 

Члан 4.

(1) За оба вља ње по вре ме них пре во за пут ни ка ни је по треб на 
до зво ла у сле де ћим слу ча је ви ма:

1.1) у тран зи ту,
1.2) из ме ђу те ри то ри ја др жа ва стра на уго вор ни ца, и то:
1.2.1) кру жна во жња, од но сно пре воз из вр шен истим ауто бу

сом ко ји пре во зи на це лом пре во зном пу ту исту гру пу пут ни ка и 
вра ћа је на ме сто по ла ска ко је се на ла зи на те ри то ри ји др жа ве у 
ко јој је ауто бус ре ги стро ван и са став гру пе пут ни ка је не про ме њен 
за вре ме пу то ва ња;

1.2.2) пре воз исте гру пе пут ни ка од ме ста по ла ска ко је се на
ла зи на те ри то ри ји др жа ве јед не стра не уго вор ни це у ко јој је ауто
бус ре ги стро ван до ме ста од ре ди шта ко је се на ла зи на те ри то ри ји 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це и по вра так пра зног ауто бу са до 
ме ста по ла ска.

(2) За оба вља ње во жње ауто бу са ко јим се за ме њу је ауто бус у 
ква ру ко јим се оба вљао пре воз из ста ва 1. овог чла на ни је по треб на 
до зво ла.

(3) За оба вља ње по вре ме них пре во за пут ни ка из ст. 1. и 2. 
овог чла на за сва ку во жњу по треб но је са чи ни ти пут ни лист ко ји 
се то ком во жње мо ра не пре кид но на ла зи ти у ауто бу су и ко ји при 
ула ску на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це ове ра ва ју 
ца рин ски ор га ни из у зев ка да се на те ри то ри ју Ма ђар ске ула зи са 
те ри то ри је дру ге чла ни це Европ ске уни је.

(4) За оба вља ње оста лих по вре ме них пре во за по треб на је до
зво ла над ле жног ор га на др жа ве стра не уго вор ни це. Зах тев пре во
зни ка за из да ва ње до зво ле до ста вља се, пре ко над ле жног ор га на 
др жа ве стра не уго вор ни це у ко јој се на ла зи се ди ште пре во зни ка, 
над ле жном ор га ну др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, ко ји у што 
кра ћем ро ку ре ша ва по зах те ву. 

Члан 5.

(1) За оба вља ње по себ ног ли ниј ског пре во за пут ни ка по треб
на је до зво ла. До зво ле из да ју над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго
вор ни ца, сва ки за део ре ла ци је на сво јој те ри то ри ји.

(2) Зах тев за из да ва ње до зво ле за оба вља ње по себ ног ли ниј
ског пре во за пут ни ка под но си се, пре ко над ле жног ор га на др жа ве 

стра не уго вор ни це у ко јој се на ла зи се ди ште пре во зни ка, над ле
жном ор га ну др жа ве дру ге стра не уго вор ни це. Зах тев се под но си у 
ро ку од нај ма ње 60 да на пре по чет ка оба вља ња пре во за. 

(3) Зах тев за из да ва ње до зво ла за оба вља ње по себ ног ли ниј
ског пре во за пут ни ка, мо ра да са др жи по дат ке из чла на 3. став 4. 
тач. 4.1) до 4.9) овог спо ра зу ма.

(4) При оба вља њу по себ ног ли ниј ског пре во за пут ни ка, пре
во зник је ду жан да са чи ни пут ни лист ко ји се то ком во жње мо ра 
не пре кид но на ла зи ти у ауто бу су и ко ји при ула ску на те ри то ри ју 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це ове ра ва ју ца рин ски ор га ни, осим 
ка да се на те ри то ри ју Ма ђар ске ула зи са те ри то ри је дру ге др жа ве 
чла ни це Европ ске уни је.

III. ПРЕ ВОЗ СТВА РИ

Члан 6.

(1) Сле де ћи пре во зи мо гу се оба вља ти уз по се до ва ње до зво ле 
ко ју су прет ход но из да ли над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор
ни ца:

– пре воз ства ри из ме ђу те ри то ри ја др жа ва стра на уго вор ни
ца мо тор ним во зи лом ре ги стро ва ним на те ри то ри ји др жа ве сва ке 
стра не уго вор ни це, укљу чу ју ћи и пре воз ства ри у по гра нич ном по
ја су,

– пре воз ства ри ко ји оба вља пре во зник осно ван у Ма ђар ској у 
тран зи ту пре ко те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је за не ку тре ћу зе мљу 
ко ја ни је чла ни ца ЕУ или из не ке зе мље ко ја ни је чла ни ца ЕУ,

– пре воз ства ри ко ји оба вља пре во зник осно ван у Ре пу бли ци 
Ср би ји из Ре пу бли ке Ср би је у тран зи ту пре ко те ри то ри је Ма ђар
ске до не ке зе мље чла ни це ЕУ или из не ке зе мље чла ни це ЕУ до 
од ре ди шта у Ре пу бли ци Ср би ји,

– пре воз ства ри за тре ће зе мље или из тре ће зе мље, у скла ду 
са чла ном 2. тач ка 4. овог спо ра зу ма.

(2) За сва ко мо тор но во зи ло из да је се при ме рак до зво ле. До
зво ла се из да је за је дан од ла зак и по вра так, за на то ва ре но или не
на то ва ре но во зи ло. За оба вља ње пре во за ства ри мо тор ним во зи
лом са при кључ ним во зи лом, до зво ла је по треб на са мо за мо тор но 
во зи ло.

(3) До зво ла из ст. 1. и 2. овог чла на мо же се до де ли ти:
3.1) уз на пла ту на кна де за пу те ве на те ри то ри ји Ре пу бли ке 

Ср би је или уз на пла ту по ре за на во зи ло на те ри то ри ји Ма ђар ске;
3.2) без на пла те да жби на из тачкe 3.1) овог ста ва.
(4) Над ле жна ми ни стар ства др жа ва стра на уго вор ни ца у 

окви ру Ме шо ви те ко ми си је из чла на 16. овог спо ра зу ма, утвр ђу ју 
вр сту, број, усло ве из да ва ња и ко ри шће ња до зво ла из ст. 1, 2, и 3. 
овог чла на.

(5) До зво ла за пре воз ства ри је не пре но си ва, од но сно мо же је 
ко ри сти ти са мо пре во зник ко ме је из да та и мо же је ди но би ти ко ри
шће на за мо тор но во зи ло и пре воз за ко ји је из да та.

(6) До зво ла из ста ва 1. овог чла на мо ра се на ла зи ти у во зи лу 
при оба вља њу пре во за ства ри на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це и по ка за ти, при ли ком кон тро ле, на зах тев над ле жног 
ор га на др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

(7) До зво ле ва же за ка лен дар ску го ди ну, а мо гу се ис ко ри сти
ти за кључ но са 31. ја ну а ром на ред не го ди не.

Члан 7.

Пре воз ства ри оба вља се без до зво ле у сле де ћим слу ча је ви ма:
1) пре воз ма те ри ја ла за ре клам не и свр хе обу ке (од но сно на

ме ње не из ло жба ма или сај мо ви ма);
2) пре воз опре ме, по моћ ног ма те ри ја ла и жи во ти ња за по зо

ри шне, му зич ке, филм ске, и цир ку ске при ред бе, као и оних на ме
ње них ра ди о тон ским, филм ским и те ле ви зиј ским сни ма њи ма;

3) по врат на во жња ха ва ри са них, од но сно оште ће них мо тор
них во зи ла;

4) пре воз ур ни и ков че га са по смрт ним оста ци ма;
5) пре воз ху ма ни тар не по мо ћи;
6) пре воз жи вих жи во ти ња;
7) пре воз се лид бе них ства ри;
8) пре воз по штан ских по шиљ ки;
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9) пре воз умет нич ких де ла и пред ме та;
10) пре воз пр тља га у при ко ли ци ауто бу са ко јим се оба вља 

пре воз пут ни ка;
11) пре воз ства ри мо тор ним во зи ли ма чи ја нај ве ћа до зво ље на 

ма са – укљу чу ју ћи и при ко ли цу – не пре ла зи шест то на или чи ја 
до зво ље на но си вост, за јед но са при ко ли цом, не пре ла зи 3,5 то не;

12) пр ва во жња у тран зи ту пра зног во зи ла ку пље ног у ино
стран ству за пре во зни ка сва ке др жа ве стра не уго вор ни це.

Члан 8.

(1) Над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца обез бе ђу ју 
да се на мо тор на во зи ла ко ји ма је из да та до зво ла за оба вља ње пре
во за ства ри на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, у по
гле ду гор ње гра ни це до зво ље них ди мен зи ја и ма се, не при ме њу ју 
не по вољ ни је ме ре/про пи си од оних ко ји се при ме њу ју на мо тор на 
во зи ла сво је др жа ве.

(2) У слу ча је ви ма ка да ди мен зи је и ма са мо тор ног во зи ла или 
те ре та на ње му пре ла зе гор њу гра ни цу ко ја је до зво ље на на те ри
то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це где се оба вља пре воз, по
треб на је по себ на до зво ла ко ју из да је од го ва ра ју ћи над ле жни ор
ган др жа ве те стра не уго вор ни це.

(3) У до зво ли из ста ва 2. овог чла на мо гу се про пи са ти од го
ва ра ју ћа огра ни че ња или од ре ди ти пут ни пра вац и гра нич ни пре
лаз ко ји се мо ра ко ри сти ти.

IV. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 9.

(1) При оба вља њу пре во за пут ни ка и ства ри на те ри то ри ји 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це пре во зник је ду жан да се при др
жа ва на ци о нал ног за ко но дав ства те др жа ве.

(2) Ако пре во зник осно ван на те ри то ри ји др жа ве јед не од 
стра на уго вор ни ца, по вре ди би ло ко ју од ред бу овог спо ра зу ма или 
на ци о нал не про пи се из обла сти друм ског са о бра ћа ја др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це, над ле жни ор ган др жа ве стра не уго вор ни це на 
чи јој је те ри то ри ји по вре да учи ње на, по ред пра ва на спро во ђе ње 
свог прав ног по ступ ка, оба ве шта ва о то ме над ле жни ор ган др жа ве 
стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји је осно ван пре во зник, ко ји 
пред у зи ма ме ре у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством.

(3) Над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца оба ве шта ва ју 
се ме ђу соб но о пред у зе тим ме ра ма из ста ва 2. овог чла на.

Члан 10.

(1) При ли ком ула ска на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго
вор ни це пре во зник је ду жан да, на зах тев над ле жног ор га на др жа
ве те стра не уго вор ни це, по ка же до ку ме нат о оси гу ра њу од ауто од
го вор но сти за ште ту при чи ње ну тре ћим ли ци ма.

(2) Ако при ли ком ула ска на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це не рас по ла же до ку мен том из ста ва 1. овог чла на, пре
во зник је ду жан да у скла ду са на ци о нал ним про пи си ма за кљу чи 
уго вор о оси гу ра њу од ауто од го вор но сти.

Члан 11.

(1) Сле де ћа во зи ла су осло бо ђе на од пла ћа ња на кна де за пу
те ве на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је или оба ве зе пла ћа ња по ре за 
на во зи ла на те ри то ри ји Ма ђар ске:

1.1) мо тор на во зи ла ко ја оба вља ју пре воз ства ри на осно ву 
до зво ла из кон тин ген та до зво ла из чла на 6. став 4. овог спо ра зу ма, 
са из у зет ком мо тор них во зи ла из чла на 6. став 3. тач ка 3.1. овог 
спо ра зу ма;

1.2) мо тор на во зи ла ко ја оба вља ју пре воз ства ри из чла на 7. 
овог спо ра зу ма и во жња пра зног во зи ла у слу ча је ви ма пре во за из 
чла на 7. став 1. тач. 1) до 11) овог спо ра зу ма,

1.3) ауто бу си ко ји оба вља ју пре воз пут ни ка из ме ђу те ри то ри
ја др жа ва стра на уго вор ни ца или у тран зи ту пре ко те ри то ри је др
жа ве стра не уго вор ни це.

(2) Од ред бе ста ва 1. овог чла на не од но се се на на кна де, пу
та ри не и мо ста ри не ко је се на пла ћу ју на од ре ђе ним де о ни ца ма 

ауто пу та, за про ла ске кроз ту не ле, пре ко мо сто ва и дру гих пут них 
обје ка та, кроз на се ље на ме ста као и на на кна де за пре воз у слу ча ју 
пре ко ра че ња ди мен зи ја, укуп не до зво ље не ма се и/или осо вин ског 
оп те ре ће ња утвр ђе них на осно ву на ци о нал ног за ко но дав ства др
жа ва стра на уго вор ни ца.

Члан 12.

(1) Пре во зник је при ли ком ула ска на те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је осло бо ђен од пла ћа ња уво зних да жби на и так са за:

1.1) го ри во са др жа но у фик си ра ним ре зер во а ри ма ко ји су фа
брич ки про јек то ва ни и угра ђе ни од стра не про из во ђа ча за тај тип 
во зи ла, ко је слу жи за по гон во зи ла, по во зи лу и по пу то ва њу;

1.2) ре зер вне де ло ве и алат ко ји се, на осно ву ис пра ве из да те 
или ове ре не од над ле жне ца рин ске слу жбе, при вре ме но уво зе на 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, ра ди по прав ке оште ће ног или во зи
ла у ква ру ко јим се оба вља пре воз на осно ву овог спо ра зу ма.

(2) Алат и не ко ри шће ни и за ме ње ни ре зер вни де ло ви из ста ва 
1. тач ка 1.2) овог чла на мо ра ју се вра ти ти у др жа ву у ко јој је ре ги
стро ва но во зи ло или уни шти ти уз над зор ца рин ског ор га на од но
сно од ре ђу је им се ца рин ско до зво ље но по сту па ње или упо тре ба у 
скла ду са ца рин ским про пи си ма ко ји ва же на те ри то ри ји Ре пу бли
ке Ср би је.

(3) При ли ком ула ска на те ри то ри ју Ма ђар ске, у скла ду са 
чла ном 1. став 2. овог спо ра зу ма у по гле ду друм ског пре во за пут
ни ка и ства ри на ко ји се од но се од ред бе овог спо ра зу ма, Ма ђар
ска обез бе ђу је по вољ но сти и по вла сти це на осно ву ва же ћих ца
рин ских про пи са Европ ске уни је по та мо од ре ђе ним про це ду ра ма 
и пра ви ли ма у по гле ду ца ри на и так си иден тич ног деј ства, као и 
осло ба ђа ње од уво зних од но сно из во зних огра ни че ња и за бра на. 
Ува жа ва ју ћи ово, при ли ком ула ска на те ри то ри ју Ма ђар ске, пре во
зник је осло бо ђен од да жби на и так си иден тич ног деј ства за:

3.1) го ри во са др жа но у фик си ра ним ре зер во а ри ма ко ји су фа
брич ки про јек то ва ни и угра ђе ни од стра не про из во ђа ча за сва мо
тор на во зи ла или ауто бу се истог ти па, ко је слу жи за по гон во зи ла 
или ауто бу са, као што је на ве де но у Гла ви XXVI II Уред бе (ЕЗ) број 
1186/2009 ко јом се уво де олак ши це од ца рин ских да жби на, са из
ме на ма и до пу на ма, 

3.2) ре зер вне де ло ве и алат ко ји се при вре ме но уво зе на те ри
то ри ју Ма ђар ске, на осно ву ис пра ве ове ре не од ца рин ске слу жбе 
на ула ску и уз исто вре ме но ис пу ње ње ца рин ских фор мал но сти, 
ра ди по прав ке оште ће ног или во зи ла у ква ру ко јим се оба вља ме
ђу на род ни пре воз на осно ву овог спо ра зу ма.

(4) Зa ре зер вне де ло ве и алат ко ји се при вре ме но уво зе на те ри
то ри ју Ма ђар ске, ра ди по прав ке оште ће ног или по ква ре ног мо тор
ног во зи ла или ауто бу са ре ги стро ва ног у Ре пу бли ци Ср би ји, ко јим 
се оба вља пре воз на осно ву овог спо ра зу ма на те ри то ри ји Ма ђар ске 
од ре ђу је се ца рин ско до зво ље но по сту па ње или упо тре ба.

Члан 13.

Ка бо та жа је за бра ње на, осим са по себ ном до зво лом над ле
жног ор га на др жа ве стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји се ка
бо та жа оба вља.

Члан 14.

У по гле ду ца рин ске кон тро ле и кон тро ле ко ју оба вља ју гра
нич не ин спек циј ске слу жбе, као и над зо ра над по што ва њем ве те
ри нар ских, фи то са ни тар них, епи де ми о ло шких, еко ло шких и пра
ви ла очу ва ња при ро де, стра не уго вор ни це при ме њу ју на ци о нал не 
про пи се или од ред бе ме ђу на род них спо ра зу ма чи је су пот пи сни це.

Члан 15.

Ца рин ски ор га ни и гра нич не ин спек циј ске слу жбе др жа ва 
стра на уго вор ни ца да ва ће при о ри тет у спро во ђе њу ца рин ске, ве
те ри нар ске, фи то са ни тар не, епи де ми о ло шке и еко ло шке кон тро ле 
у слу ча ју пре во за те шко по вре ђе них ли ца, ли ниј ског пре во за пут
ни ка, пре во за жи вих жи во ти ња, опа сног те ре та и ла ко квар љи вих 
про из во да.
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Члан 16.
(1) У ци љу спро во ђе ња и при ме не овог спо ра зу ма стра не уго

вор ни це обра зу ју Ме шо ви ту ко ми си ју, ко ја се са ста је нај ма ње је
дан пут го ди шње или ван ред но на зах тев над ле жних ми ни стар ста
ва, на из ме нич но на те ри то ри ја ма др жа ва стра на уго вор ни ца.

(2) Ме шо ви та ко ми си ја по по тре би пред ла же уса гла ша ва ње овог 
спо ра зу ма са раз во јем са о бра ћа ја и мул ти ла те рал ним спо ра зу ми ма 
чи је су пот пи сни це обе стра не уго вор ни це, од но сно њи хо ве др жа ве.

(3) Ме шо ви та ко ми си ја ис пи ту је мо гућ но сти да љег олак ша
ва ња пре во за ства ри и при пре ма од го ва ра ју ће пред ло ге стра на ма 
уго вор ни ца ма. 

Члан 17.
(1) Овај спо ра зум сту па на сна гу три де се тог (30.) да на од да

на при је ма по след ње но те ко јом стра не уго вор ни це оба ве шта ва ју 
јед на дру гу да је спро ве ден по сту пак по твр ђи ва ња Спо ра зу ма у 
скла ду са на ци о нал ним за ко но дав стви ма.

(2) Овај спо ра зум за кљу чу је се на нео д ре ђе но вре ме, а сва ка 
стра на уго вор ни ца мо же га от ка за ти ди пло мат ским пу тем. У слу
ча ју от ка зи ва ња Спо ра зу ма, Спо ра зум пре ста је да ва жи шест (6) 
ме се ци од да на при је ма оба ве ште ња о от ка зи ва њу.

(3) Сту па њем на сна гу овог спо ра зу ма, у од но си ма Ре пу бли ке 
Ср би је и Ма ђар ске, пре ста ју да ва же сле де ћи спо ра зу ми:

3.1) Спо ра зум из ме ђу Вла де Фе де ра тив не На род не Ре пу бли
ке Ју го сла ви је и Вла де На род не Ре пу бли ке Ма ђар ске о ре гу ли са њу 
друм ског пре во за ро бе те рет ним во зи ли ма, као и о ца рин ском по
ступ ку у ве зи са тим пре во зом, пот пи сан у Бу дим пе шти 9. фе бру а
ра 1962. го ди не, 

3.2) Спо ра зум из ме ђу Са ве зног из вр шног ве ћа Скуп шти не 
Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де На
род не Ре пу бли ке Ма ђар ске о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма из
ме ђу Вла де Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де 
На род не Ре пу бли ке Ма ђар ске о ре гу ли са њу друм ског пре во за ро бе 
те рет ним во зи ли ма, као и о ца рин ском по ступ ку у ве зи са тим пре
во зом, пот пи сан у Се ге ди ну 24. ју на 1982. го ди не и 

3.3) Спо ра зум из ме ђу Вла да Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу
бли ке Ју го сла ви је и На род не Ре пу бли ке Ма ђар ске о ме ђу на род ном пре
во зу пут ни ка ауто бу си ма, пот пи сан 16. ја ну а ра 1965. го ди не у Бе о гра ду.

Са чи ње но у Бе о гра ду, на дан 1. ју ла 2014. го ди не у два ори ги
нал на при мер ка сва ки на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку, 
при че му су сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. У слу ча ју спо ра 
ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

За Вла ду Ма ђар ске
Миклош Шестак, с.р.

Члан 3.
Над ле жни ор ган за спро во ђе ње овог спо ра зу ма је ми ни стар

ство над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја.

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

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

116
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим
У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ту ни са  

о друм ском пре во зу пут ника и ства ри

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ту ни са о друм ском пре во
зу пут ника и ства ри, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Другој седници Другог редовног заседања у 2015. годи
ни, 3. новембра 2015. године.

ПР број 134
У Бе о гра ду, 5. новембра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ту ни са о друм ском пре во зу 

пут ника и ства ри

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

Вла де Ре пу бли ке Ту ни са о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри, са
чи њен у Ту ни су, 5. мар та 2014. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, 
арап ском и фран цу ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре

пу бли ке Ту ни са о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри у ори ги на лу 
на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Вла де Ре пу бли ке Ту ни са о друм ском пре во зу 

пут ни ка и ства ри

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Ту ни са (у да љем 
тек сту: стра не уго вор ни це), у же љи да уна пре ђу ју и раз ви ја ју тр
го вин ске од но се из ме ђу две др жа ве и да ства ра ју за до во ља ва ју ће 
усло ве за пре воз пут ни ка и ства ри, убе ђе не у обо стра ну ко рист и 
пред но сти овог спо ра зу ма о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри,

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Гла ва I. 
ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Област при ме не

Члан 1.

(1) Од ред ба ма овог спо ра зу ма уре ђу је се друм ски пре воз пут
ни ка и ства ри из ме ђу др жа ва стра на уго вор ни ца, тран зит пре ко те
ри то ри ја њи хо вих др жа ва и пре воз из и за тре ће др жа ве, ко ји оба
вља ју пре во зни ци са се ди штем на те ри то ри ји др жа ве јед не стра не 
уго вор ни це во зи ли ма за друм ски са о бра ћај.

(2) Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе ко је су стра
не уго вор ни це, од но сно њи хо ве др жа ве пре у зе ле на осно ву дру гих 
ме ђу на род них спо ра зу ма.

Де фи ни ци је

Члан 2.

У овом спо ра зу му:
1) из раз „над ле жни ор ган” озна ча ва:
– за Ре пу бли ку Ср би ју: Ми ни стар ство са о бра ћа ја,
– за Ре пу бли ку Ту нис: Ми ни стар ство тран спор та (Ге не рал на 

ди рек ци ја за друм ски пре воз);
2) из раз „пре во зник” озна ча ва сва ко фи зич ко или прав но ли це 

овла шће но у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма др жа ве се ди
шта да оба вља друм ски пре воз пут ни ка и ства ри;

3) из раз „во зи ло” озна ча ва сва ко мо тор но во зи ло ре ги стро ва
но на те ри то ри ји др жа ве јед не од стра на уго вор ни ца, од но сно сва
ку при ко ли цу или по лу при ко ли цу или скуп во зи ла, ре ги стро ва них 
на те ри то ри ји др жа ве јед не од стра на уго вор ни ца, ко је је сво јом 
кон струк ци јом и опре мом на ме ње но ис кљу чи во за друм ски пре воз 
пут ни ка или ства ри;

4) из раз „кон тин гент” озна ча ва број до зво ла ко је го ди шње 
раз ме њу ју над ле жни ор га ни др жа ва две стра не уго вор ни це;

5) из раз „пре воз” озна ча ва кре та ње во зи ла, би ло да је на то ва
ре но или пра зно, и у слу ча ју ка да се на јед ном де лу пу та во зи ло, 
при ко ли ца или по лу при ко ли ца пре во зи во зом, мор ским или реч
ним плов ним пу тем;

6) из раз „ка бо та жа” озна ча ва пре воз пут ни ка или ства ри ко
ји оба вља пре во зник др жа ве се ди шта из ме ђу по је ди них ме ста, 
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уто ва ра и ис то ва ра, од но сно укр ца ва ња и ис кр ца ва ња, на те ри то
ри ји др жа ве до ма ћи на;

7) из раз „те ри то ри ја др жа ве јед не стра не уго вор ни це” озна ча ва 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је од но сно те ри то ри ју Ре пу бли ке Ту нис;

8) из раз „др жа ва се ди шта” озна ча ва др жа ву стра не уго вор ни
це на чи јој те ри то ри ји се на ла зи се ди ште пре во зни ка и на чи јој 
те ри то ри ји је во зи ло ре ги стро ва но;

9) из раз „др жа ва до ма ћин” озна ча ва др жа ву стра не уго вор ни
це на чи јој те ри то ри ји пре воз оба вља пре во зник чи је се ди ште се 
не на ла зи на те ри то ри ји те др жа ве, во зи лом ко је ни је ре ги стро ва но 
на те ри то ри ји те др жа ве;

10) из раз „ауто бус” озна ча ва мо тор но во зи ло за пре воз пут
ни ка, ко је је кон стру и са но и опре мље но за пре воз ви ше од де вет 
осо ба, укљу чу ју ћи и во за ча;

11) из раз „ли ниј ски пре воз пут ни ка” озна ча ва пре воз пут ни ка 
ауто бу сом по утвр ђе ном ити не ре ру, по ре ду во жње и це на ма ко ји 
су од ре ђе ни и об ја вље ни уна пред, а пут ни ци се укр ца ва ју и ис кр
ца ва ју на уна пред од ре ђе ним ста ни ца ма;

12) из раз „по вре ме ни пре воз пут ни ка” озна ча ва пре воз пут
ни ка ауто бу сом ко ји ни је об у хва ћен де фи ни ци јом ли ниј ског пре
во за пут ни ка.

Ова ка те го ри ја об у хва та на ро чи то:
а) „кру жну во жњу за тво ре них вра та (ту ри стич ки пре воз)” ко

ја озна ча ва пре воз гру пе пут ни ка истим ауто бу сом са ме стом по
ла ска у др жа ви се ди шта и ме стом од ре ди шта у др жа ви до ма ћи на, 
а ко ја се за вр ша ва у др жа ви се ди шта. Овај пре воз мо же оба вља ти 
пре во зник ре ги стро ван на те ри то ри ји др жа ве јед не или дру ге стра
не уго вор ни це.

За ту ни ску стра ну овај пре воз, за ко ри сни ке сво јих услу га, 
мо же да оба вља и ту ри стич ка аген ци ја, хо те ли јер или ту ри стич ко 
пред у зе ће, соп стве ним или из најм ље ним во зи ли ма;

б) пре воз пут ни ка у од ла ску, а по вра так пра зног ауто бу са, с 
тим да се пут ни ци ус пут мо гу ис кр ца ти у др жа ви од ре ди шта.

13) из раз „тран зит” озна ча ва оба вља ње пре во за пре ко те ри то
ри је др жа ве дру ге стра не уго вор ни це без укр ца ва ња и ис кр ца ва ња 
пут ни ка или уто ва ра и ис то ва ра ства ри на тој те ри то ри ји;

14) из раз „кон трол ни до ку мент” озна ча ва пут ни лист за ауто
бус, ко ји се ко ри сти у окви ру по вре ме ног пре во за пут ни ка.

Гла ва II. 
ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА

Ли ниј ски пре воз пут ни ка

Члан 3.

(1) Ли ниј ски пре воз пут ни ка из ме ђу две др жа ве ус по ста вља 
се за јед нич ким до го во ром над ле жних ор га на др жа ва стра на уго
вор ни ца.

(2) У слу ча ју из ме на у усло ви ма оба вља ња пре во за или от ка
зи ва њу пре во за, по треб на је прет ход на са гла сност над ле жних ор
га на др жа ва обе стра не уго вор ни це.

(3) Ли ниј ски пре воз пут ни ка пре во зни ци оба вља ју из ме ђу др
жа ва стра на уго вор ни ца на осно ву до зво ла.

(4) До зво ле из да ју над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни
ца сва ки за део ре ла ци је на те ри то ри ји сво је др жа ве. Пе ри од ва же
ња до зво ле утвр ђу је се за јед нич ким до го во ром над ле жних ор га на 
др жа ва стра на уго вор ни ца, на пред лог Ме шо ви те ко ми си је из чла
на 16. овог спо ра зу ма. До зво ла се из да је на зах тев ко ји пре во зник 
под но си над ле жном ор га ну др жа ве се ди шта.

(5) У зах те ву се на во де основ не ин фор ма ци је о пре во зу и 
сва ка дру га ко ри сна ин фор ма ци ја ко ју за тра же над ле жни ор га ни 
др жа ва стра на уго вор ни ца. Уз зах тев се при ла же ред во жње са 
ста ни ца ма и ки ло ме тра жом, ски ца ити не ре ра, це нов ник и уго вор 
за кљу чен из ме ђу пре во зни ка из две др жа ве.

Над ле жни ор ган др жа ве се ди шта зах тев са свим при ло зи ма, 
ко ји је одо брио, до ста вља над ле жном ор га ну др жа ве до ма ћи на, ра
ди одо бра ва ња.

(6) Ори ги нал из да те до зво ле или ње на ове ре на ко пи ја мо ра се 
увек на ла зи ти у во зи лу то ком во жње.

(7) Ли ниј ски пре воз у тран зи ту пре ко те ри то ри је др жа ве дру
ге стра не уго вор ни це пре во зник оба вља на осно ву до зво ле, ко ју је, 
на ње гов зах тев под нет пре ко над ле жног ор га на др жа ве се ди шта, 
из дао над ле жни ор ган др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

По вре ме ни пре воз пут ни ка

Члан 4.

(1) По вре ме ни пре воз пут ни ка оба вља се на осно ву до зво ла ко
је из да ју над ле жни ор га ни др жа ве по ла ска, тран зи та и од ре ди шта.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, до зво ла ни је по треб на за 
пре воз из чла на 2. тач ка 12. под тач. а) и б) овог спо ра зу ма.

Ме шо ви та ко ми си ја из чла на 16. овог спо ра зу ма мо же пред
ло жи ти над ле жним ор га ни ма др жа ва стра на уго вор ни ца осло ба ђа
ње од до зво ла и за дру ге вр сте по вре ме ног пре во за пут ни ка.

(3) Зах тев за из да ва ње до зво ле из ста ва 1. овог чла на пре во
зник под но си над ле жном ор га ну др жа ве до ма ћи на по сред ством 
над ле жног ор га на др жа ве се ди шта.

Ме шо ви та ко ми си ја из чла на 16. овог спо ра зу ма утвр ђу је 
обра зац зах те ва за из да ва ње до зво ле и до ку мен та ко ја тре ба при
ло жи ти уз зах тев.

Над ле жни ор ган др жа ве до ма ћи на у ро ку од 90 да на од да
на до ста вља ња зах те ва за из да ва ње до зво ле од стра не над ле жног 
ор га на др жа ве се ди шта из да је до зво лу из ста ва 1. овог чла на или 
од би ја зах тев. На ве де ни рок се у слу ча ју не пред ви ђе них окол но сти 
мо же ме ња ти о че му се над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни
ца ме ђу соб но оба ве шта ва ју.

(4) При ли ком оба вља ња по вре ме ног пре во за пут ни ка из ст. 1. 
и 2. овог чла на пре во зник мо ра по се до ва ти кон трол ни до ку ме нат. 
Усло ве ко ри шће ња и обра зац кон трол ног до ку мен та до го ва ра Ме
шо ви та ко ми си ја из чла на 16. овог спо ра зу ма.

Гла ва III. 
ПРЕ ВОЗ СТВА РИ

Пре воз ства ри ко ји се оба вља на осно ву до зво ле

Члан 5.

Пре во зни ци са се ди штем на те ри то ри ји др жа ве јед не стра не 
уго вор ни це, на осно ву прет ход но до би је не до зво ле, на те ри то ри ји 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це оба вља ју:

1) пре воз из ме ђу те ри то ри ја др жа ва стра на уго вор ни ца;
2) пре воз у тран зи ту пре ко те ри то ри је др жа ве дру ге стра не 

уго вор ни це.

Пре воз ства ри за чи је оба вља ње ни је по треб на до зво ла

Члан 6.

До зво ла ни је по треб на за во жње на то ва ре ним или не на то ва
ре ним во зи лом у сле де ћим слу ча је ви ма:

– пре воз ства ри во зи ли ма чи ја нај ве ћа до зво ље на ма са са те
ре том, укљу чу ју ћи и при ко ли це, не пре ла зи 3,5 то не;

– пре воз во зи ла ко ја су оште ће на или пре воз во зи ла за по
прав ку, као и пре воз во зи ла ко ји ма се оба вља по прав ка;

– во жњу пра зног те рет ног во зи ла по сла тог да за ме ни во зи ло 
ко је се по ква ри ло на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це 
и по врат ну во жњу, по сле по прав ке, во зи ла ко је је би ло по ква ре но;

– пре воз ства ри у од го ва ра ју ћим во зи ли ма при ли ком се лид бе;
– пре воз ме ди цин ске опре ме за хит не слу ча је ве, на ро чи то у 

слу ча ју при род них ка та стро фа или ху ма ни тар них по тре ба;
– пре воз пред ме та, опре ме и жи во ти ња у не ко мер ци јал не свр

хе за и са по зо ри шних, му зич ких, филм ских, спорт ских или цир ку
ских пред ста ва, ма ни фе ста ци ја и про сла ва, као и за сни ма ње ра дио 
про гра ма или филм ску или те ле ви зиј ску про дук ци ју;

– пре воз по смрт них оста та ка;
– по вре ме ни пре воз ства ри до аеро дро ма и са аеро дро ма, у 

слу ча ју про ме не ре жи ма ва зду шног са о бра ћа ја;
– пре воз ре зер вних де ло ва и про из во да за снаб де ва ње мор

ских бро до ва и ави о на;



Страна 10 – Број 20 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 9. новембар 2015.

– пре воз жи вих жи во ти ња у спе ци јал но из ра ђе ним во зи ли ма 
за ту свр ху или у во зи ли ма трај но пре ра ђе ним за тај пре воз, одо
бре ним од стра не над ле жних ор га на др жа ве се ди шта;

– пре воз умет нич ких де ла или пред ме та за сај мо ве и из ло жбе 
или у не ко мер ци јал не свр хе.

Усло ви за из да ва ње до зво ле

Члан 7.

(1) Над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца сва ке го ди не 
утвр ђу ју и раз ме њу ју уго во ре ни број до зво ла за пре воз ства ри. До
зво ле за пре воз ства ри ва же за ка лен дар ску го ди ну за ко ју су из да
те, а нај ду же до 31. ја ну а ра на ред не го ди не.

Сва ка до зво ла ва жи за јед ну во жњу ко ја об у хва та од ла зак и 
по вра так, а при ли ком оба вља ња пре во за, до зво ла се мо ра на ла зи ти 
у во зи лу.

(2) До зво ле за пре воз ства ри пред ви ђе не овим спо ра зу мом 
при ли ком пре ла ска гра ни це, од но сно при ли ком ула ска и из ла ска, 
мо ра ју би ти ове ре не од стра не од го ва ра ју ћих ор га на др жа ве стра
не уго вор ни це за ко ју су из да те.

(3) Над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца утвр ђу ју, на 
пред лог Ме шо ви те ко ми си је из чла на 16. овог спо ра зу ма, кон тин
гент и вр сту до зво ла, као и усло ве ко ри шће ња до зво ла.

Гла ва IV. 
ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ОД РЕД БЕ

Усло ви за из да ва ње до зво ле

Члан 8.

(1) До зво ле пред ви ђе не овим спо ра зу мом су не пре но си ве.
(2) До зво ле пред ви ђе не овим спо ра зу мом мо гу се ко ри сти ти 

са мо за јед но во зи ло.

Ка бо та жа

Члан 9.

Ка бо та жа ни је до зво ље на, осим кад је по себ но одо бре на од 
над ле жног ор га на др жа ве до ма ћи на.

Пре воз из и за тре ће зе мље

Члан 10.

Пре во зник из др жа ве јед не стра не уго вор ни це не мо же да 
пре во зи пут ни ке или ства ри са те ри то ри је др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це пре ма тре ћој др жа ви и обр ну то, осим ако је из да та до
зво ла над ле жног ор га на др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

Да жби не

Члан 11.

(1) Во зи ла ре ги стро ва на на те ри то ри ји др жа ве јед не од стра
на уго вор ни ца, ко ја су при вре ме но уве зе на у то ку пре во за пут ни ка 
или ства ри пред ви ђе ног овим спо ра зу мом, на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це осло бо ђе на су свих так си ве за них за по
се до ва ње во зи ла.

(2) Го ри во и ма зи во ко ји се на ла зе у нор мал ном ре зер во а ру 
во зи ла осло бо ђе ни су да жби на и ула зних так си без огра ни че ња и 
ре стрик ци ја, с тим што се под нор мал ним ре зер во а ром под ра зу ме
ва ре зер во ар ко ји је пред ви део кон струк тор во зи ла.

(3) Ре зер вни де ло ви на ме ње ни за по прав ку во зи ла ко јим се оба
вља пре воз на осно ву овог спо ра зу ма осло бо ђе ни су ца рин ских да жби
на и ула зних так си, под усло вом да бу ду ис по што ва не ца рин ске фор
мал но сти пред ви ђе не за ко но дав стви ма др жа ва стра на уго вор ни ца.

За ме ње ни де ло ви и де ло ви ко ји ни су по но во из ве зе ни, под
ле жу пла ћа њу ца рин ских да жби на и ула зних так си, осим у слу ча ју 
да, на осно ву од ред би из за ко но дав ства др жа ве уво зни ка, по ме ну
ти де ло ви ни су бес плат но усту пље ни тој др жа ви или уни ште ни на 
ра чун за ин те ре со ва них стра на уз ца рин ски над зор.

(4) Во зач и дру ги чла но ви по са де во зи ла мо гу при вре ме но да 
уве зу, без пла ћа ња ца рин ских да жби на и ула зних так си, ра зум ну 
ко ли чи ну пред ме та за соп стве не по тре бе у за ви сно сти од тра ја ња 
њи хо вог бо рав ка у др жа ви до ма ћи на.

(5) Пре храм бе ни про из во ди на ме ње ни за лич ну упо тре бу во
за ча и чла но ва по са де осло бо ђе ни су пла ћа ња ца рин ских да жби на 
и уво зних так си. Ове по вла сти це одо бра ва ју се у скла ду са ва же
ћим ца рин ским про пи си ма др жа ве до ма ћи на.

Ма се и ди мен зи је во зи ла

Члан 12.

(1) Ма са и ди мен зи је во зи ла и број пут ни ка ко ји се пре во зи 
би тре ба ло да бу ду у скла ду са зва нич но ре ги стро ва ним ка рак те ри
сти ка ма во зи ла и не мо гу пре ла зи ти ва же ћа огра ни че ња у др жа ви 
до ма ћи ну.

(2) Ако мак си мал на до зво ље на ма са и/или ди мен зи је, на то
ва ре ног или не на то ва ре ног во зи ла ко јим се оба вља пре воз, пре ла
зе до зво ље не мак си мал не вред но сти на те ри то ри ји др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це по треб на је по себ на до зво ла.

Кон тро ла

Члан 13.

До зво ле, кон трол на до ку мен та и дру га до ку мен та ко ја су 
пред ви ђе на овим спо ра зу мом, као и по ли се оси гу ра ња и дру га нео
п ход на до ку мен та у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством др жа
ве стра не уго вор ни це мо ра ју да се на ла зе у во зи лу при ли ком пре
во за и да се по ка жу на зах тев над ле жног кон трол ног ор га на.

По што ва ње на ци о нал ног за ко но дав ства

Члан 14.

При оба вља њу пре во за пут ни ка и ства ри на те ри то ри ји др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це пре во зник и по са да во зи ла ду жни су 
да се при др жа ва ју ва же ћег на ци о нал ног за ко но дав ства те др жа ве.

По вре да од ре да ба Спо ра зу ма

Члан 15.

У слу ча ју по вре да од ре да ба овог спо ра зу ма од стра не пре во
зни ка из др жа ве јед не уго вор не стра не, уго вор на стра на на те ри
то ри ји чи је др жа ве је до шло до по вре де оба ве сти ће о то ме дру гу 
стра ну уго вор ни цу ра ди пред у зи ма ња ме ра пред ви ђе них на ци о
нал ним за ко но дав ством, укљу чу ју ћи и мо гућ ност за бра не оба вља
ња пре во за на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, што не 
ис кљу чу је спро во ђе ње од го ва ра ју ће про це ду ре на те ри то ри ји др
жа ве стра не уго вор ни це на ко јој је до шло до по вре де. Стра не уго
вор ни це ће се ме ђу соб но оба ве шта ва ти о пред у зе тим ме ра ма.

Са рад ња и Ме шо ви та ко ми си ја

Члан 16.

(1) Над ле жни ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца на сто ја ће, у 
окви ру сво јих овла шће ња, да обез бе де при ме ну овог спо ра зу ма, да 
раз ме њу ју све нео п ход не ин фор ма ци је и да се оба ве шта ва ју о сва
кој из ме ни на ци о нал ног за ко но дав ства, ко ја има ути ца ја на при ме
ну овог спо ра зу ма, и то пре ње ног сту па ња на сна гу.

Лич ни по да ци ко ји се до ста вља ју у окви ру са рад ње из ме ђу 
уго вор них стра на ужи ва ју га ран ци ју да ће би ти по вер љи во тре ти
ра ни и мо гу се ко ри сти ти ис кљу чи во у свр хе у ко је су до ста вље ни.

(2) Овим спо ра зу мом обра зу је се Ме шо ви та ко ми си ја, са
ста вље на од пред став ни ка над ле жних ор га на др жа ва стра на уго
вор ни ца, а пред став ни ци дру гих над ле жних ор га на мо гу при су
ство ва ти при ли ком раз ма тра ња пи та ња из де ло кру га тих ор га на. 
Ме шо ви та ко ми си ја обра зу је се ра ди спро во ђе ња овог спо ра зу ма 
и раз ма тра ња свих пи та ња ве за них за од но се стра на уго вор ни ца у 
обла сти друм ског са о бра ћа ја.
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Ре ша ва ње спор них пи та ња

Члан 17.

Сва спор на пи та ња у ве зи са ту ма че њем или са при ме ном 
овог спо ра зу ма ко ја не бу де ре ши ла Ме шо ви та ко ми си ја, ре ша ва ће 
се ди пло мат ским пу тем из ме ђу Стра на уго вор ни ца.

Гла ва V. 
ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Сту па ње на сна гу и ва же ње

Члан 18.

(1) Овај спо ра зум сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца по
сле да на при је ма дру гог са оп ште ња ко јим јед на стра на уго вор ни
ца оба ве шта ва дру гу стра ну уго вор ни цу да је спро ве ден по сту пак 
по твр ђи ва ња Спо ра зу ма у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством.

(2) Овај спо ра зум ва жи го ди ну да на од да на ње го вог сту па ња 
на сна гу, а пре ћут но се про ду жа ва сва ке го ди не на пе ри од од го ди
ну да на, осим ако га јед на од стра на уго вор ни ца шест ме се ци пре 
ис те ка ње го вог ва же ња пи сме но не от ка же.

(3) Овај спо ра зум, на зах тев јед не од стра на уго вор ни ца, а у 
до го во ру стра на уго вор ни ца, мо же би ти из ме њен или до пу њен. 
Из ме не или до пу не овог спо ра зу ма сту па ју на сна гу у скла ду са 
ста вом 1. овог чла на.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни од 
сво јих вла да, пот пи са ли овај спо ра зум.

Са чи ње но у Ту ни су, да на 5. мар та 2014. го ди не у по два ори
ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, арап ском и фран цу ском је зи
ку, при че му сви тек сто ви има ју јед на ку ва жност. У слу ча ју спо ра 
у ту ма че њу од ре да ба овог спо ра зу ма ме ро да ван је текст на фран
цу ском је зи ку.

За Вла ду
Ре пу бли ке Ср би је
Иван Мр кић, с.р.

ми ни стар спољ них по сло ва

За Вла ду
Ре пу бли ке Ту нис

Ши хеб Бен Ах мед, с.р.
ми ни стар тран спор та

Члан 3.
Над ле жни ор ган за спро во ђе ње овог спо ра зу ма је ми ни стар

ство над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја.

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

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Кон вен ци је  
о над ле жно сти, ме ро дав ном пра ву, при зна њу  

и из вр ше њу од лу ка и са рад њи у ма те ри ји ро ди тељ ске 
од го вор но сти и ме ра за за шти ту де це

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о над ле жно
сти, ме ро дав ном пра ву, при зна њу и из вр ше њу од лу ка и са рад њи у 
ма те ри ји ро ди тељ ске од го вор но сти и ме ра за за шти ту де це, ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници 
Другог редовног заседања у 2015. години, 3. новембра 2015. године.

ПР број 137
У Бе о гра ду, 5. новембра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о над ле жно сти, ме ро дав ном 
пра ву, при зна њу и из вр ше њу од лу ка и са рад њи  

у ма те ри ји ро ди тељ ске од го вор но сти и ме ра  
за за шти ту де це

Члан 1.
По твр ђу је се Кон вен ци ја о над ле жно сти, ме ро дав ном пра ву, 

при зна њу и из вр ше њу од лу ка и са рад њи у ма те ри ји ро ди тељ ске 
од го вор но сти и ме ра за за шти ту де це, ко ја је под окри љем Ха шке 
кон фе рен ци је за ме ђу на род но при ват но пра во за кљу че на у Ха гу 
19. ок то бра 1996. го ди не, у ори ги на лу на ен гле ском и фран цу ском 
је зи ку.

Члан 2.
Tек ст Кон вен ци је о над ле жно сти, ме ро дав ном пра ву, при зна

њу и из вр ше њу од лу ка и са рад њи у ма те ри ји ро ди тељ ске од го вор
но сти и ме ра за за шти ту де це, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у 
пре во ду на срп ски је зик гла си:

CON VEN TION ON JU RIS DIC TION, AP PLI CA BLE LAW,  
RE COG NI TION, EN FOR CE MENT AND COOPE RA TION  

IN RE SPECT OF PA REN TAL RE SPON SI BI LITY  
AND ME A SU RES FOR THE PRO TEC TION OF CHIL DREN

Con clu ded 19 Oc to ber 1996.
The Sta tes sig na tory to the pre sent Con ven tion, 
Con si de ring the need to im pro ve the pro tec tion of chil dren in in

ter na ti o nal si tu a ti ons, 
Wis hing to avoid con flicts bet we en the ir le gal systems in re spect 

of ju ris dic tion, ap pli ca ble law, re cog ni tion and en for ce ment of me a su
res for the pro tec tion of chil dren, 

Re cal ling the im por tan ce of in ter na ti o nal coope ra tion for the 
pro tec tion of chil dren, 

Con fir ming that the best in te rests of the child are to be a pri mary 
con si de ra tion, 

No ting that the Con ven tion of 5 Oc to ber 1961 con cer ning the po
wers of aut ho ri ti es and the law ap pli ca ble in re spect of the pro tec tion of 
mi nors is in need of re vi sion, 

De si ring to esta blish com mon pro vi si ons to this ef fect, ta king in to 
ac co unt the Uni ted Na ti ons Con ven tion on the Rights of the Child of 20 
No vem ber 1989, 

Ha ve agreed on the fol lo wing pro vi si ons: 

CHAP TER I – SCO PE OF THE CON VEN TION

Ar tic le 1
(1) The ob jects of the pre sent Con ven tion are: 
a) to de ter mi ne the Sta te who se aut ho ri ti es ha ve ju ris dic tion to 

ta ke me a su res di rec ted to the pro tec tion of the per son or pro perty of 
the child; 

b) to de ter mi ne which law is to be ap plied by such aut ho ri ti es in 
exer ci sing the ir ju ris dic tion; 

c) to de ter mi ne the law ap pli ca ble to pa ren tal re spon si bi lity; 
d) to pro vi de for the re cog ni tion and en for ce ment of such me a su

res of pro tec tion in all Con trac ting Sta tes; 
e) to esta blish such coope ra tion bet we en the aut ho ri ti es of the 

Con trac ting Sta tes as may be ne ces sary in or der to ac hi e ve the pur po ses 
of this Con ven tion. 

(2) For the pur po ses of this Con ven tion, the term ’pa ren tal re
spon si bi lity’ in clu des pa ren tal aut ho rity, or any ana lo go us re la ti on ship 
of aut ho rity de ter mi ning the rights, po wers and re spon si bi li ti es of pa
rents, gu ar di ans or ot her le gal re pre sen ta ti ves in re la tion to the per son 
or the pro perty of the child. 

Ar tic le 2
The Con ven tion ap pli es to chil dren from the mo ment of the ir 

birth un til they re ach the age of 18 years. 
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Ar tic le 3
The me a su res re fer red to in Ar tic le 1 may deal in par ti cu lar with: 
a) the at tri bu tion, exer ci se, ter mi na tion or re stric tion of pa ren tal 

re spon si bi lity, as well as its de le ga tion; 
b) rights of cu stody, in clu ding rights re la ting to the ca re of the 

per son of the child and, in par ti cu lar, the right to de ter mi ne the child’s 
pla ce of re si den ce, as well as rights of ac cess in clu ding the right to ta ke 
a child for a li mi ted pe riod of ti me to a pla ce ot her than the child’s ha
bi tual re si den ce; 

c) gu ar di an ship, cu ra tor ship and ana lo go us in sti tu ti ons; 
d) the de sig na tion and fun cti ons of any per son or body ha ving char

ge of the child’s per son or pro perty, re pre sen ting or as si sting the child;
e) the pla ce ment of the child in a fo ster fa mily or in in sti tu ti o nal 

ca re, or the pro vi sion of ca re by ka fa la or an ana lo go us in sti tu tion; 
f) the su per vi sion by a pu blic aut ho rity of the ca re of a child by 

any per son ha ving char ge of the child; 
g) the ad mi ni stra tion, con ser va tion or dis po sal of the child’s pro

perty. 

Ar tic le 4
The Con ven tion do es not apply to: 
a) the esta blis hment or con te sting of a pa rentchild re la ti on ship; 
b) de ci si ons on adop tion, me a su res pre pa ra tory to adop tion, or the 

an nul ment or re vo ca tion of adop tion; 
c) the na me and fo re na mes of the child; 
d) eman ci pa tion; 
e) ma in te nan ce obli ga ti ons; 
f) trusts or suc ces sion; 
g) so cial se cu rity; 
h) pu blic me a su res of a ge ne ral na tu re in mat ters of edu ca tion or 

he alth; 
i) me a su res ta ken as a re sult of pe nal of fen ces com mit ted by chil

dren; 
j) de ci si ons on the right of asylum and on im mi gra tion. 

CHAP TER II – JU RIS DIC TION

Ar tic le 5
(1) The ju di cial or ad mi ni stra ti ve aut ho ri ti es of the Con trac ting 

Sta te of the ha bi tual re si den ce of the child ha ve ju ris dic tion to ta ke me
a su res di rec ted to the pro tec tion of the child’s per son or pro perty. 

(2) Su bject to Ar tic le 7, in ca se of a chan ge of the child’s ha bi tual 
re si den ce to anot her Con trac ting Sta te, the aut ho ri ti es of the Sta te of 
the new ha bi tual re si den ce ha ve ju ris dic tion.

Ar tic le 6
(1) For re fu gee chil dren and chil dren who, due to dis tur ban ces 

oc cur ring in the ir co un try, are in ter na ti o nally dis pla ced, the aut ho ri ti es 
of the Con trac ting Sta te on the ter ri tory of which the se chil dren are pre
sent as a re sult of the ir dis pla ce ment ha ve the ju ris dic tion pro vi ded for 
in pa ra graph 1 of Ar tic le 5. 

(2) The pro vi si ons of the pre ce ding pa ra graph al so apply to chil
dren who se ha bi tual re si den ce can not be esta blis hed. 

Ar tic le 7
(1) In ca se of wrong ful re mo val or re ten tion of the child, the aut

ho ri ti es of the Con trac ting Sta te in which the child was ha bi tu ally re si
dent im me di a tely be fo re the re mo val or re ten tion ke ep the ir ju ris dic tion 
un til the child has ac qu i red a ha bi tual re si den ce in anot her Sta te, and

a) each per son, in sti tu tion or ot her body ha ving rights of cu stody 
has ac qu i e sced in the re mo val or re ten tion; or 

b) the child has re si ded in that ot her Sta te for a pe riod of at le
ast one year af ter the per son, in sti tu tion or ot her body ha ving rights of 
cu stody has or sho uld ha ve had know led ge of the whe re a bo uts of the 
child, no re qu est for re turn lod ged wit hin that pe riod is still pen ding, 
and the child is set tled in his or her new en vi ron ment. 

(2) The re mo val or the re ten tion of a child is to be con si de red 
wrong ful whe re: 

a) it is in bre ach of rights of cu stody at tri bu ted to a per son, an in
sti tu tion or any ot her body, eit her jo intly or alo ne, un der the law of the 

Sta te in which the child was ha bi tu ally re si dent im me di a tely be fo re the 
re mo val or re ten tion; and 

b) at the ti me of re mo val or re ten tion tho se rights we re ac tu ally 
exer ci sed, eit her jo intly or alo ne, or wo uld ha ve been so exer ci sed but 
for the re mo val or re ten tion. 

The rights of cu stody men ti o ned in sub–pa ra graph a abo ve, may 
ari se in par ti cu lar by ope ra tion of law or by re a son of a ju di cial or ad
mi ni stra ti ve de ci sion, or by re a son of an agre e ment ha ving le gal ef fect 
un der the law of that Sta te. 

(3) So long as the aut ho ri ti es first men ti o ned in pa ra graph 1 ke ep 
the ir ju ris dic tion, the aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta te to which the 
child has been re mo ved or in which he or she has been re ta i ned can ta
ke only such ur gent me a su res un der Ar tic le 11 as are ne ces sary for the 
pro tec tion of the per son or pro perty of the child. 

Ar tic le 8
(1) By way of ex cep ti on, the aut ho rity of a Con trac ting Sta te ha

ving ju ris dic tion un der Ar tic le 5 or 6, if it con si ders that the aut ho rity of 
anot her Con trac ting Sta te wo uld be bet ter pla ced in the par ti cu lar ca se 
to as sess the best in te rests of the child, may eit her 

– re qu est that ot her aut ho rity, di rectly or with the as si stan ce of the 
Cen tral Aut ho rity of its Sta te, to as su me ju ris dic tion to ta ke such me a
su res of pro tec tion as it con si ders to be ne ces sary, or 

– su spend con si de ra tion of the ca se and in vi te the par ti es to in tro
du ce such a re qu est be fo re the aut ho rity of that ot her Sta te. 

(2) The Con trac ting Sta tes who se aut ho ri ti es may be ad dres sed as 
pro vi ded in the pre ce ding pa ra graph are: 

a) a Sta te of which the child is a na ti o nal,
b) a Sta te in which pro perty of the child is lo ca ted,
c) a Sta te who se aut ho ri ti es are se i sed of an ap pli ca tion for di vor

ce or le gal se pa ra tion of the child’s pa rents, or for an nul ment of the ir 
mar ri a ge,

d) a Sta te with which the child has a sub stan tial con nec tion. 
(3) The aut ho ri ti es con cer ned may pro ceed to an ex chan ge of vi ews. 
(4) The aut ho rity ad dres sed as pro vi ded in pa ra graph 1 may as su

me ju ris dic tion, in pla ce of the aut ho rity ha ving ju ris dic tion un der Ar
tic le 5 or 6, if it con si ders that this is in the child’s best in te rests. 

Ar tic le 9
(1) If the aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te re fer red to in Ar tic le 8, 

pa ra graph 2, con si der that they are bet ter pla ced in the par ti cu lar ca se to 
as sess the child’s best in te rests, they may eit her 

– re qu est the com pe tent aut ho rity of the Con trac ting Sta te of the 
ha bi tual re si den ce of the child, di rectly or with the as si stan ce of the 
Cen tral Aut ho rity of that Sta te, that they be aut ho ri sed to exer ci se ju
ris dic tion to ta ke the me a su res of pro tec tion which they con si der to be 
ne ces sary, or 

– in vi te the par ti es to in tro du ce such a re qu est be fo re the aut ho rity 
of the Con trac ting Sta te of the ha bi tual re si den ce of the child. 

(2) The aut ho ri ti es con cer ned may pro ceed to an ex chan ge of vi ews. 
(3) The aut ho rity ini ti a ting the re qu est may exer ci se ju ris dic tion 

in pla ce of the aut ho rity of the Con trac ting Sta te of the ha bi tual re si
den ce of the child only if the lat ter aut ho rity has ac cep ted the re qu est.

Ar tic le 10
(1) Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic les 5 to 9, the aut ho ri ti es of a Con

trac ting Sta te exer ci sing ju ris dic tion to de ci de upon an ap pli ca tion for 
di vor ce or le gal se pa ra tion of the pa rents of a child ha bi tu ally re si dent 
in anot her Con trac ting Sta te, or for an nul ment of the ir mar ri a ge, may, if 
the law of the ir Sta te so pro vi des, ta ke me a su res di rec ted to the pro tec
tion of the per son or pro perty of such child if 

a) at the ti me of com men ce ment of the pro ce e dings, one of his or 
her pa rents ha bi tu ally re si des in that Sta te and one of them has pa ren tal 
re spon si bi lity in re la tion to the child, and 

b) the ju ris dic tion of the se aut ho ri ti es to ta ke such me a su res has 
been ac cep ted by the pa rents, as well as by any ot her per son who has 
pa ren tal re spon si bi lity in re la tion to the child, and is in the best in te rests 
of the child. 

(2) The ju ris dic tion pro vi ded for by pa ra graph 1 to ta ke me a su res 
for the pro tec tion of the child ce a ses as soon as the de ci sion al lo wing 
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or re fu sing the ap pli ca tion for di vor ce, le gal se pa ra tion or an nul ment of 
the mar ri a ge has be co me fi nal, or the pro ce e dings ha ve co me to an end 
for anot her re a son. 

Ar tic le 11
(1) In all ca ses of ur gency, the aut ho ri ti es of any Con trac ting Sta te 

in who se ter ri tory the child or pro perty be lon ging to the child is pre sent 
ha ve ju ris dic tion to ta ke any ne ces sary me a su res of pro tec tion. 

(2) The me a su res ta ken un der the pre ce ding pa ra graph with re
gard to a child ha bi tu ally re si dent in a Con trac ting Sta te shall lap se as 
soon as the aut ho ri ti es which ha ve ju ris dic tion un der Ar tic les 5 to 10 
ha ve ta ken the me a su res re qu i red by the si tu a tion. 

(3) The me a su res ta ken un der pa ra graph 1 with re gard to a child 
who is ha bi tu ally re si dent in a nonCon trac ting Sta te shall lap se in each 
Con trac ting Sta te as soon as me a su res re qu i red by the si tu a tion and ta
ken by the aut ho ri ti es of anot her Sta te are re cog ni sed in the Con trac ting 
Sta te in qu e sti on. 

Ar tic le 12
(1) Su bject to Ar tic le 7, the aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te in 

who se ter ri tory the child or pro perty be lon ging to the child is pre sent 
ha ve ju ris dic tion to ta ke me a su res of a pro vi si o nal cha rac ter for the 
pro tec tion of the per son or pro perty of the child which ha ve a ter ri to rial 
ef fect li mi ted to the Sta te in qu e sti on, in so far as such me a su res are not 
in com pa ti ble with me a su res al ready ta ken by aut ho ri ti es which ha ve 
ju ris dic tion un der Ar tic les 5 to 10. 

(2) The me a su res ta ken un der the pre ce ding pa ra graph with re
gard to a child ha bi tu ally re si dent in a Con trac ting Sta te shall lap se as 
soon as the aut ho ri ti es which ha ve ju ris dic tion un der Ar tic les 5 to 10 
ha ve ta ken a de ci sion in re spect of the me a su res of pro tec tion which 
may be re qu i red by the si tu a tion. 

(3) The me a su res ta ken un der pa ra graph 1 with re gard to a child 
who is ha bi tu ally re si dent in a nonCon trac ting Sta te shall lap se in the 
Con trac ting Sta te whe re the me a su res we re ta ken as soon as me a su res 
re qu i red by the si tu a tion and ta ken by the aut ho ri ti es of anot her Sta te 
are re cog ni sed in the Con trac ting Sta te in qu e sti on. 

Ar tic le 13
(1) The aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te which ha ve ju ris dic tion 

un der Ar tic les 5 to 10 to ta ke me a su res for the pro tec tion of the per son 
or pro perty of the child must ab stain from exer ci sing this ju ris dic tion 
if, at the ti me of the com men ce ment of the pro ce e dings, cor re spon ding 
me a su res ha ve been re qu e sted from the aut ho ri ti es of anot her Con trac
ting Sta te ha ving ju ris dic tion un der Ar tic les 5 to 10 at the ti me of the 
re qu est and are still un der con si de ra tion. 

(2) The pro vi si ons of the pre ce ding pa ra graph shall not apply if 
the aut ho ri ti es be fo re whom the re qu est for me a su res was ini ti ally in
tro du ced ha ve dec li ned ju ris dic tion.

Ar tic le 14
The me a su res ta ken in ap pli ca tion of Ar tic les 5 to 10 re main in 

for ce ac cor ding to the ir terms, even if a chan ge of cir cum stan ces has 
eli mi na ted the ba sis upon which ju ris dic tion was fo un ded, so long as 
the aut ho ri ti es which ha ve ju ris dic tion un der the Con ven tion ha ve not 
mo di fied, re pla ced or ter mi na ted such me a su res. 

CHAP TER III – AP PLI CA BLE LAW

Ar tic le 15
(1) In exer ci sing the ir ju ris dic tion un der the pro vi si ons of Chap ter 

II, the aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta tes shall apply the ir own law. 
(2) Ho we ver, in so far as the pro tec tion of the per son or the pro

perty of the child re qu i res, they may ex cep ti o nally apply or ta ke in to 
con si de ra tion the law of anot her Sta te with which the si tu a tion has a 
sub stan tial con nec tion. 

(3) If the child’s ha bi tual re si den ce chan ges to anot her Con trac
ting Sta te, the law of that ot her Sta te go verns, from the ti me of the 
chan ge, the con di ti ons of ap pli ca tion of the me a su res ta ken in the Sta te 
of the for mer ha bi tual re si den ce. 

Ar tic le 16
(1) The at tri bu tion or ex tin cti on of pa ren tal re spon si bi lity by ope

ra tion of law, wit ho ut the in ter ven tion of a ju di cial or ad mi ni stra ti ve 
aut ho rity, is go ver ned by the law of the Sta te of the ha bi tual re si den ce 
of the child. 

(2) The at tri bu tion or ex tin cti on of pa ren tal re spon si bi lity by an 
agre e ment or a uni la te ral act, wit ho ut in ter ven tion of a ju di cial or ad
mi ni stra ti ve aut ho rity, is go ver ned by the law of the Sta te of the child’s 
ha bi tual re si den ce at the ti me when the agre e ment or uni la te ral act ta
kes ef fect. 

(3) Pa ren tal re spon si bi lity which exists un der the law of the Sta te 
of the child’s ha bi tual re si den ce sub sists af ter a chan ge of that ha bi tual 
re si den ce to anot her Sta te. 

(4) If the child’s ha bi tual re si den ce chan ges, the at tri bu tion of pa
ren tal re spon si bi lity by ope ra tion of law to a per son who do es not al
ready ha ve such re spon si bi lity is go ver ned by the law of the Sta te of the 
new ha bi tual re si den ce. 

Ar tic le 17
The exer ci se of pa ren tal re spon si bi lity is go ver ned by the law of 

the Sta te of the child’s ha bi tual re si den ce. If the child’s ha bi tual re si
den ce chan ges, it is go ver ned by the law of the Sta te of the new ha bi
tual re si den ce. 

Ar tic le 18
The pa ren tal re spon si bi lity re fer red to in Ar tic le 16 may be ter

mi na ted, or the con di ti ons of its exer ci se mo di fied, by me a su res ta ken 
un der this Con ven tion. 

Ar tic le 19
(1) The va li dity of a tran sac tion en te red in to bet we en a third party 

and anot her per son who wo uld be en ti tled to act as the child’s le gal 
re pre sen ta ti ve un der the law of the Sta te whe re the tran sac tion was con
clu ded can not be con te sted, and the third party can not be held li a ble, 
on the so le gro und that the ot her per son was not en ti tled to act as the 
child’s le gal re pre sen ta ti ve un der the law de sig na ted by the pro vi si ons 
of this Chap ter, un less the third party knew or sho uld ha ve known that 
the pa ren tal re spon si bi lity was go ver ned by the lat ter law. 

(2) The pre ce ding pa ra graph ap pli es only if the tran sac tion was 
en te red in to bet we en per sons pre sent on the ter ri tory of the sa me Sta te.

Ar tic le 20
The pro vi si ons of this Chap ter apply even if the law de sig na ted 

by them is the law of a nonCon trac ting Sta te. 

Ar tic le 21
(1) In this Chap ter the term ”law” me ans the law in for ce in a Sta

te ot her than its cho i ce of law ru les. 
(2) Ho we ver, if the law ap pli ca ble ac cor ding to Ar tic le 16 is that 

of a nonCon trac ting Sta te and if the cho i ce of law ru les of that Sta te 
de sig na te the law of anot her nonCon trac ting Sta te which wo uld apply 
its own law, the law of the lat ter Sta te ap pli es. If that ot her nonCon
trac ting Sta te wo uld not apply its own law, the ap pli ca ble law is that 
de sig na ted by Ar tic le 16. 

Ar tic le 22
The ap pli ca tion of the law de sig na ted by the pro vi si ons of this 

Chap ter can be re fu sed only if this ap pli ca tion wo uld be ma ni festly 
con trary to pu blic po licy, ta king in to ac co unt the best in te rests of the 
child. 

CHAP TER IV – RE COG NI TION AND EN FOR CE MENT

Ar tic le 23
(1) The me a su res ta ken by the aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te 

shall be re cog ni sed by ope ra tion of law in all ot her Con trac ting Sta tes.
(2) Re cog ni tion may ho we ver be re fu sed: 
a) if the me a su re was ta ken by an aut ho rity who se ju ris dic tion 

was not ba sed on one of the gro unds pro vi ded for in Chap ter II; 
b) if the me a su re was ta ken, ex cept in a ca se of ur gency, in the 

con text of a ju di cial or ad mi ni stra ti ve pro ce e ding, wit ho ut the child 
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ha ving been pro vi ded the op por tu nity to be he ard, in vi o la tion of fun da
men tal prin ci ples of pro ce du re of the re qu e sted Sta te; 

c) on the re qu est of any per son cla i ming that the me a su re in frin
ges his or her pa ren tal re spon si bi lity, if such me a su re was ta ken, ex cept 
in a ca se of ur gency, wit ho ut such per son ha ving been gi ven an op por
tu nity to be he ard; 

d) if such re cog ni tion is ma ni festly con trary to pu blic po licy of 
the re qu e sted Sta te, ta king in to ac co unt the best in te rests of the child; 

e) if the me a su re is in com pa ti ble with a la ter me a su re ta ken in the 
nonCon trac ting Sta te of the ha bi tual re si den ce of the child, whe re this 
la ter me a su re ful fils the re qu i re ments for re cog ni tion in the re qu e sted 
Sta te; 

f) if the pro ce du re pro vi ded in Ar tic le 33 has not been com plied with. 

Ar tic le 24
Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 23, pa ra graph 1, any in te re sted per

son may re qu est from the com pe tent aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te 
that they de ci de on the re cog ni tion or nonre cog ni tion of a me a su re ta
ken in anot her Con trac ting Sta te. The pro ce du re is go ver ned by the law 
of the re qu e sted Sta te. 

Ar tic le 25
The aut ho rity of the re qu e sted Sta te is bo und by the fin dings of 

fact on which the aut ho rity of the Sta te whe re the me a su re was ta ken 
ba sed its ju ris dic tion.

Ar tic le 26
(1) If me a su res ta ken in one Con trac ting Sta te and en for ce a ble 

the re re qu i re en for ce ment in anot her Con trac ting Sta te, they shall, upon 
re qu est by an in te re sted party, be dec la red en for ce a ble or re gi ste red for 
the pur po se of en for ce ment in that ot her Sta te ac cor ding to the pro ce
du re pro vi ded in the law of the lat ter Sta te. 

(2) Each Con trac ting Sta te shall apply to the dec la ra tion of en for
ce a bi lity or re gi stra tion a sim ple and ra pid pro ce du re. 

(3) The dec la ra tion of en for ce a bi lity or re gi stra tion may be re fu
sed only for one of the re a sons set out in Ar tic le 23, pa ra graph 2. 

Ar tic le 27
Wit ho ut pre ju di ce to such re vi ew as is ne ces sary in the ap pli ca

tion of the pre ce ding Ar tic les, the re shall be no re vi ew of the me rits of 
the me a su re ta ken. 

Ar tic le 28
Me a su res ta ken in one Con trac ting Sta te and dec la red en for ce a

ble, or re gi ste red for the pur po se of en for ce ment, in anot her Con trac
ting Sta te shall be en for ced in the lat ter Sta te as if they had been ta ken 
by the aut ho ri ti es of that Sta te. En for ce ment ta kes pla ce in ac cor dan ce 
with the law of the re qu e sted Sta te to the ex tent pro vi ded by such law, 
ta king in to con si de ra tion the best in te rests of the child. 

CHAP TER V – COOPE RA TION

Ar tic le 29
(1) A Con trac ting Sta te shall de sig na te a Cen tral Aut ho rity to 

dischar ge the du ti es which are im po sed by the Con ven tion on such aut
ho ri ti es.

(2) Fe de ral Sta tes, Sta tes with mo re than one system of law or 
Sta tes ha ving auto no mo us ter ri to rial units shall be free to ap po int mo
re than one Cen tral Aut ho rity and to spe cify the ter ri to rial or per so nal 
ex tent of the ir fun cti ons. Whe re a Sta te has ap po in ted mo re than one 
Cen tral Aut ho rity, it shall de sig na te the Cen tral Aut ho rity to which any 
com mu ni ca tion may be ad dres sed for tran smis sion to the ap pro pri a te 
Cen tral Aut ho rity wit hin that Sta te. 

Ar tic le 30
(1) Cen tral Aut ho ri ti es shall coope ra te with each ot her and pro

mo te coope ra tion amongst the com pe tent aut ho ri ti es in the ir Sta tes to 
ac hi e ve the pur po ses of the Con ven tion. 

(2) They shall, in con nec tion with the ap pli ca tion of the Con ven
tion, ta ke ap pro pri a te steps to pro vi de in for ma tion as to the laws of, and 
ser vi ces ava i la ble in, the ir Sta tes re la ting to the pro tec tion of chil dren. 

Ar tic le 31
The Cen tral Aut ho rity of a Con trac ting Sta te, eit her di rectly or 

thro ugh pu blic aut ho ri ti es or ot her bo di es, shall ta ke all ap pro pri a te 
steps to:

a) fa ci li ta te the com mu ni ca ti ons and of fer the as si stan ce pro vi ded 
for in Ar tic les 8 and 9 and in this Chap ter; 

b) fa ci li ta te, by me di a tion, con ci li a tion or si mi lar me ans, agreed 
so lu ti ons for the pro tec tion of the per son or pro perty of the child in si
tu a ti ons to which the Con ven tion ap pli es; 

c) pro vi de, on the re qu est of a com pe tent aut ho rity of anot her 
Con trac ting Sta te, as si stan ce in di sco ve ring the whe re a bo uts of a child 
whe re it ap pe ars that the child may be pre sent and in need of pro tec tion 
wit hin the ter ri tory of the re qu e sted Sta te.

Ar tic le 32
On a re qu est ma de with sup por ting re a sons by the Cen tral Aut ho

rity or ot her com pe tent aut ho rity of any Con trac ting Sta te with which 
the child has a sub stan tial con nec tion, the Cen tral Aut ho rity of the Con
trac ting Sta te in which the child is ha bi tu ally re si dent and pre sent may, 
di rectly or thro ugh pu blic aut ho ri ti es or ot her bo di es, 

a) pro vi de a re port on the si tu a tion of the child; 
b) re qu est the com pe tent aut ho rity of its Sta te to con si der the need 

to ta ke me a su res for the pro tec tion of the per son or pro perty of the child. 

Ar tic le 33
(1) If an aut ho rity ha ving ju ris dic tion un der Ar tic les 5 to 10 con

tem pla tes the pla ce ment of the child in a fo ster fa mily or in sti tu ti o nal 
ca re, or the pro vi sion of ca re by ka fa la or an ana lo go us in sti tu tion, and 
if such pla ce ment or such pro vi sion of ca re is to ta ke pla ce in anot
her Con trac ting Sta te, it shall first con sult with the Cen tral Aut ho rity 
or ot her com pe tent aut ho rity of the lat ter Sta te. To that ef fect it shall 
tran smit a re port on the child to get her with the re a sons for the pro po sed 
pla ce ment or pro vi sion of ca re. 

(2) The de ci sion on the pla ce ment or pro vi sion of ca re may be 
ma de in the re qu e sting Sta te only if the Cen tral Aut ho rity or ot her com
pe tent aut ho rity of the re qu e sted Sta te has con sen ted to the pla ce ment 
or pro vi sion of ca re, ta king in to ac co unt the child’s best in te rests. 

Ar tic le 34
(1) Whe re a me a su re of pro tec tion is con tem pla ted, the com pe tent 

aut ho ri ti es un der the Con ven tion, if the si tu a tion of the child so re qu i
res, may re qu est any aut ho rity of anot her Con trac ting Sta te which has 
in for ma tion re le vant to the pro tec tion of the child to com mu ni ca te such 
in for ma tion. 

(2) A Con trac ting Sta te may dec la re that re qu ests un der pa ra graph 1 
shall be com mu ni ca ted to its aut ho ri ti es only thro ugh its Cen tral Aut ho rity. 

Ar tic le 35
(1) The com pe tent aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te may re qu est 

the aut ho ri ti es of anot her Con trac ting Sta te to as sist in the im ple men ta
tion of me a su res of pro tec tion ta ken un der this Con ven tion, espe ci ally 
in se cu ring the ef fec ti ve exer ci se of rights of ac cess as well as of the 
right to ma in tain di rect con tacts on a re gu lar ba sis. 

(2) The aut ho ri ti es of a Con trac ting Sta te in which the child do
es not ha bi tu ally re si de may, on the re qu est of a pa rent re si ding in that 
Sta te who is se e king to ob tain or to ma in tain ac cess to the child, gat her 
in for ma tion or evi den ce and may ma ke a fin ding on the su i ta bi lity of 
that pa rent to exer ci se ac cess and on the con di ti ons un der which ac cess 
is to be exer ci sed. An aut ho rity exer ci sing ju ris dic tion un der Ar tic les 5 
to 10 to de ter mi ne an ap pli ca tion con cer ning ac cess to the child, shall 
ad mit and con si der such in for ma tion, evi den ce and fin ding be fo re re ac
hing its de ci sion. 

(3) An aut ho rity ha ving ju ris dic tion un der Ar tic les 5 to 10 to de
ci de on ac cess may adjo urn a pro ce e ding pen ding the out co me of a re
qu est ma de un der pa ra graph 2, in par ti cu lar, when it is con si de ring an 
ap pli ca tion to re strict or ter mi na te ac cess rights gran ted in the Sta te of 
the child’s for mer ha bi tual re si den ce.

(4) Not hing in this Ar tic le shall pre vent an aut ho rity ha ving ju ris
dic tion un der Ar tic les 5 to 10 from ta king pro vi si o nal me a su res pen
ding the out co me of the re qu est ma de un der pa ra graph 2. 
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Ar tic le 36
In any ca se whe re the child is ex po sed to a se ri o us dan ger, the com

pe tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta te whe re me a su res for the pro
tec tion of the child ha ve been ta ken or are un der con si de ra tion, if they 
are in for med that the child’s re si den ce has chan ged to, or that the child 
is pre sent in anot her Sta te, shall in form the aut ho ri ti es of that ot her Sta te 
abo ut the dan ger in vol ved and the me a su res ta ken or un der con si de ra tion.

Ar tic le 37
An aut ho rity shall not re qu est or tran smit any in for ma tion un der 

this Chap ter if to do so wo uld, in its opi nion, be li kely to pla ce the 
child’s per son or pro perty in dan ger, or con sti tu te a se ri o us thre at to the 
li berty or li fe of a mem ber of the child’s fa mily. 

Ar tic le 38
(1) Wit ho ut pre ju di ce to the pos si bi lity of im po sing re a so na ble 

char ges for the pro vi sion of ser vi ces, Cen tral Aut ho ri ti es and ot her 
pu blic aut ho ri ti es of Con trac ting Sta tes shall be ar the ir own costs in 
applying the pro vi si ons of this Chap ter. 

(2) Any Con trac ting Sta te may en ter in to agre e ments with one or 
mo re ot her Con trac ting Sta tes con cer ning the al lo ca tion of char ges. 

Ar tic le 39
Any Con trac ting Sta te may en ter in to agre e ments with one or mo

re ot her Con trac ting Sta tes with a vi ew to im pro ving the ap pli ca tion of 
this Chap ter in the ir mu tual re la ti ons. The Sta tes which ha ve con clu ded 
such an agre e ment shall tran smit a copy to the de po si tary of the Con
ven tion. 

CHAP TER VI – GE NE RAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 40
(1) The aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta te of the child’s ha bi tual 

re si den ce, or of the Con trac ting Sta te whe re a me a su re of pro tec tion 
has been ta ken, may de li ver to the per son ha ving pa ren tal re spon si bi lity 
or to the per son en tru sted with pro tec tion of the child’s per son or pro
perty, at his or her re qu est, a cer ti fi ca te in di ca ting the ca pa city in which 
that per son is en ti tled to act and the po wers con fer red upon him or her. 

(2) The ca pa city and po wers in di ca ted in the cer ti fi ca te are pre su
med to be ve sted in that per son, in the ab sen ce of pro of to the con trary.

(3) Each Con trac ting Sta te shall de sig na te the aut ho ri ti es com pe
tent to draw up the cer ti fi ca te. 

Ar tic le 41
Per so nal da ta gat he red or tran smit ted un der the Con ven tion shall be 

used only for the pur po ses for which they we re gat he red or tran smit ted. 

Ar tic le 42
The aut ho ri ti es to whom in for ma tion is tran smit ted shall en su re 

its con fi den ti a lity, in ac cor dan ce with the law of the ir Sta te. 

Ar tic le 43
All do cu ments for war ded or de li ve red un der this Con ven tion 

shall be exempt from le ga li sa tion or any ana lo go us for ma lity. 

Ar tic le 44
Each Con trac ting Sta te may de sig na te the aut ho ri ti es to which re

qu ests un der Ar tic les 8, 9 and 33 are to be ad dres sed.

Ar tic le 45
(1) The de sig na ti ons re fer red to in Ar tic les 29 and 44 shall be 

com mu ni ca ted to the Per ma nent Bu re au of the Ha gue Con fe ren ce on 
Pri va te In ter na ti o nal Law. 

(2) The dec la ra tion re fer red to in Ar tic le 34, pa ra graph 2, shall be 
ma de to the de po si tary of the Con ven tion. 

Ar tic le 46
A Con trac ting Sta te in which dif fe rent systems of law or sets of 

ru les of law apply to the pro tec tion of the child and his or her pro perty 
shall not be bo und to apply the ru les of the Con ven tion to con flicts so
lely bet we en such dif fe rent systems or sets of ru les of law. 

Ar tic le 47
Оn re la tion to a Sta te in which two or mo re systems of law or sets 

of ru les of law with re gard to any mat ter de alt with in this Con ven tion 
apply in dif fe rent ter ri to rial units: 

(1) any re fe ren ce to ha bi tual re si den ce in that Sta te shall be con
strued as re fer ring to ha bi tual re si den ce in a ter ri to rial unit;       

(2) any re fe ren ce to the pre sen ce of the child in that Sta te shall be 
con strued as re fer ring to pre sen ce in a ter ri to rial unit;       

(3) any re fe ren ce to the lo ca tion of pro perty of the child in that 
Sta te shall be con strued as re fer ring to lo ca tion of pro perty of the child 
in a ter ri to rial unit;       

(4) any re fe ren ce to the Sta te of which the child is a na ti o nal shall 
be con strued as re fer ring to the ter ri to rial unit de sig na ted by the law of 
that Sta te or, in the ab sen ce of re le vant ru les, to the ter ri to rial unit with 
which the child has the clo sest con nec tion;       

(5) any re fe ren ce to the Sta te who se aut ho ri ti es are se i sed of an 
ap pli ca tion for di vor ce or le gal se pa ra tion of the child’s pa rents, or for 
an nul ment of the ir mar ri a ge, shall be con strued as re fer ring to the ter ri
to rial unit who se aut ho ri ti es are se i sed of such ap pli ca tion;       

(6) any re fe ren ce to the Sta te with which the child has a sub stan
tial con nec tion shall be con strued as re fer ring to the ter ri to rial unit with 
which the child has such con nec tion;

(7) any re fe ren ce to the Sta te to which the child has been re mo ved 
or in which he or she has been re ta i ned shall be con strued as re fer ring 
to the re le vant ter ri to rial unit to which the child has been re mo ved or in 
which he or she has been re ta i ned;       

(8) any re fe ren ce to bo di es or aut ho ri ti es of that Sta te, ot her than 
Cen tral Aut ho ri ti es, shall be con strued as re fer ring to tho se aut ho ri sed 
to act in the re le vant ter ri to rial unit;       

(9) any re fe ren ce to the law or pro ce du re or aut ho rity of the Sta te 
in which a me a su re has been ta ken shall be con strued as re fer ring to the 
law or pro ce du re or aut ho rity of the ter ri to rial unit in which such me a
su re was ta ken;      

(10) any re fe ren ce to the law or pro ce du re or aut ho rity of the re
qu e sted Sta te shall be con strued as re fer ring to the law or pro ce du re or 
aut ho rity of the ter ri to rial unit in which re cog ni tion or en for ce ment is 
so ught. 

Ar tic le 48
For the pur po se of iden tifying the ap pli ca ble law un der Chap ter 

III, in re la tion to a Sta te which com pri ses two or mo re ter ri to rial units 
each of which has its own system of law or set of ru les of law in re spect 
of mat ters co ve red by this Con ven tion, the fol lo wing ru les apply: 

a) if the re are ru les in for ce in such a Sta te iden tifying which ter ri
to rial unit’s law is ap pli ca ble, the law of that unit ap pli es; 

b) in the ab sen ce of such ru les, the law of the re le vant ter ri to rial 
unit as de fi ned in Ar tic le 47 ap pli es. 

Ar tic le 49
For the pur po se of iden tifying the ap pli ca ble law un der Chap ter 

III, in re la tion to a Sta te which has two or mo re systems of law or sets 
of ru les of law ap pli ca ble to dif fe rent ca te go ri es of per sons in re spect of 
mat ters co ve red by this Con ven tion, the fol lo wing ru les apply:

a) if the re are ru les in for ce in such a Sta te iden tifying which 
among such laws ap pli es, that law ap pli es;

b) in the ab sen ce of such ru les, the law of the system or the set 
of ru les of law with which the child has the clo sest con nec tion ap pli es. 

Ar tic le 50
This Con ven tion shall not af fect the ap pli ca tion of the Con ven tion 

of 25 Oc to ber 1980 on the Ci vil Aspects of In ter na ti o nal Child Ab duc
tion, as bet we en Par ti es to both Con ven ti ons. Not hing, ho we ver, prec
lu des pro vi si ons of this Con ven tion from be ing in vo ked for the pur po
ses of ob ta i ning the re turn of a child who has been wrong fully re mo ved 
or re ta i ned or of or ga ni sing ac cess rights. 

Ar tic le 51
In re la ti ons bet we en the Con trac ting Sta tes this Con ven tion re pla

ces the Con ven tion of 5 Oc to ber 1961 con cer ning the po wers of aut ho
ri ti es and the law ap pli ca ble in re spect of the pro tec tion of mi nors, and 
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the Con ven tion go ver ning the gu ar di an ship of mi nors, sig ned at The 
Ha gue 12 Ju ne 1902, wit ho ut pre ju di ce to the re cog ni tion of me a su res 
ta ken un der the Con ven tion of 5 Oc to ber 1961 men ti o ned abo ve. 

Ar tic le 52
(1) This Con ven tion do es not af fect any in ter na ti o nal in stru ment 

to which Con trac ting Sta tes are Par ti es and which con ta ins pro vi si ons 
on mat ters go ver ned by the Con ven tion, un less a con trary dec la ra tion is 
ma de by the Sta tes Par ti es to such in stru ment. 

(2) This Con ven tion do es not af fect the pos si bi lity for one or mo
re Con trac ting Sta tes to con clu de agre e ments which con tain, in re spect 
of chil dren ha bi tu ally re si dent in any of the Sta tes Par ti es to such agre e
ments, pro vi si ons on mat ters go ver ned by this Con ven tion. 

(3) Agre e ments to be con clu ded by one or mo re Con trac ting Sta
tes on mat ters wit hin the sco pe of this Con ven tion do not af fect, in the 
re la ti on ship of such Sta tes with ot her Con trac ting Sta tes, the ap pli ca
tion of the pro vi si ons of this Con ven tion. 

(4) The pre ce ding pa ra graphs al so apply to uni form laws ba sed on 
spe cial ti es of a re gi o nal or ot her na tu re bet we en the Sta tes con cer ned. 

Ar tic le 53
(1) The Con ven tion shall apply to me a su res only if they are ta ken 

in a Sta te af ter the Con ven tion has en te red in to for ce for that Sta te. 
(2) The Con ven tion shall apply to the re cog ni tion and en for ce

ment of me a su res ta ken af ter its en try in to for ce as bet we en the Sta te 
whe re the me a su res ha ve been ta ken and the re qu e sted Sta te. 

Ar tic le 54
(1) Any com mu ni ca tion sent to the Cen tral Aut ho rity or to anot

her aut ho rity of a Con trac ting Sta te shall be in the ori gi nal lan gu a ge, 
and shall be ac com pa nied by a tran sla tion in to the of fi cial lan gu a ge or 
one of the of fi cial lan gu a ges of the ot her Sta te or, whe re that is not fe a
si ble, a tran sla tion in to French or En glish. 

(2) Ho we ver, a Con trac ting Sta te may, by ma king a re ser va tion 
in ac cor dan ce with Ar tic le 60, ob ject to the use of eit her French or En
glish, but not both. 

Ar tic le 55
(1) A Con trac ting Sta te may, in ac cor dan ce with Ar tic le 60,       
a) re ser ve the ju ris dic tion of its aut ho ri ti es to ta ke me a su res di rec

ted to the pro tec tion of pro perty of a child si tu a ted on its ter ri tory; 
b) re ser ve the right not to re cog ni se any pa ren tal re spon si bi lity or 

me a su re in so far as it is in com pa ti ble with any me a su re ta ken by its 
aut ho ri ti es in re la tion to that pro perty. 

(2) The re ser va tion may be re stric ted to cer tain ca te go ri es of pro
perty.

Ar tic le 56
The Sec re tary Ge ne ral of the Ha gue Con fe ren ce on Pri va te In ter

na ti o nal Law shall at re gu lar in ter vals con vo ke a Spe cial Com mis sion 
in or der to re vi ew the prac ti cal ope ra tion of the Con ven tion. 

CHAP TER VII – FI NAL CLA U SES

Ar tic le 57
(1) The Con ven tion shall be open for sig na tu re by the Sta tes 

which we re Mem bers of the Ha gue Con fe ren ce on Pri va te In ter na ti o nal 
Law at the ti me of its Eig hte enth Ses sion. 

(2) It shall be ra ti fied, ac cep ted or ap pro ved and the in stru ments 
of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val shall be de po si ted with the Mi
ni stry of Fo re ign Af fa irs of the King dom of the Net her lands, de po si tary 
of the Con ven tion. 

Ar tic le 58
(1) Any ot her Sta te may ac ce de to the Con ven tion af ter it has en

te red in to for ce in ac cor dan ce with Ar tic le 61, pa ra graph 1. 
(2) The in stru ment of ac ces sion shall be de po si ted with the de po

si tary. 
(3) Such ac ces sion shall ha ve ef fect only as re gards the re la ti ons 

bet we en the ac ce ding Sta te and tho se Con trac ting Sta tes which ha
ve not ra i sed an ob jec tion to its ac ces sion in the six months af ter the 

re ce ipt of the no ti fi ca tion re fer red to in subpa ra graph b of Ar tic le 63. 
Such an ob jec tion may al so be ra i sed by Sta tes at the ti me when they 
ra tify, ac cept or ap pro ve the Con ven tion af ter an ac ces sion. Any such 
ob jec tion shall be no ti fied to the de po si tary. 

Ar tic le 59
(1) If a Sta te has two or mo re ter ri to rial units in which dif fe rent 

systems of law are ap pli ca ble in re la tion to mat ters de alt with in this 
Con ven tion, it may at the ti me of sig na tu re, ra ti fi ca tion, ac cep tan ce, 
ap pro val or ac ces sion dec la re that the Con ven tion shall ex tend to all 
its ter ri to rial units or only to one or mo re of them and may mo dify this 
dec la ra tion by sub mit ting anot her dec la ra tion at any ti me. 

(2) Any such dec la ra tion shall be no ti fied to the de po si tary and 
shall sta te ex pressly the ter ri to rial units to which the Con ven tion ap
pli es. 

(3) If a Sta te ma kes no dec la ra tion un der this Ar tic le, the Con ven
tion is to ex tend to all ter ri to rial units of that Sta te. 

Ar tic le 60
(1) Any Sta te may, not la ter than the ti me of ra ti fi ca tion, ac cep

tan ce, ap pro val or ac ces sion, or at the ti me of ma king a dec la ra tion in 
terms of Ar tic le 59, ma ke one or both of the re ser va ti ons pro vi ded for 
in Ar tic les 54, pa ra graph 2, and 55. No ot her re ser va tion shall be per
mit ted. 

(2) Any Sta te may at any ti me wit hdraw a re ser va tion it has ma de. 
The wit hdra wal shall be no ti fied to the de po si tary. 

(3) The re ser va tion shall ce a se to ha ve ef fect on the first day of 
the third ca len dar month af ter the no ti fi ca tion re fer red to in the pre ce
ding pa ra graph. 

Ar tic le 61
(1) The Con ven tion shall en ter in to for ce on the first day of the 

month fol lo wing the ex pi ra ti on of three months af ter the de po sit of the 
third in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val re fer red to in 
Ar tic le 57. 

(2) The re af ter the Con ven tion shall en ter in to for ce: 
a) for each Sta te ra tifying, ac cep ting or ap pro ving it sub se qu ently, 

on the first day of the month fol lo wing the ex pi ra ti on of three months 
af ter the de po sit of its in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce, ap pro val 
or ac ces sion;

b) for each Sta te ac ce ding, on the first day of the month fol lo wing 
the ex pi ra ti on of three months af ter the ex pi ra ti on of the pe riod of six 
months pro vi ded in Ar tic le 58, pa ra graph 3; 

c) for a ter ri to rial unit to which the Con ven tion has been ex ten ded 
in con for mity with Ar tic le 59, on the first day of the month fol lo wing 
the ex pi ra ti on of three months af ter the no ti fi ca tion re fer red to in that 
Ar tic le. 

Ar tic le 62
(1) A Sta te Party to the Con ven tion may de no un ce it by a no ti fi

ca tion in wri ting ad dres sed to the de po si tary. The de nun ci a tion may be 
li mi ted to cer tain ter ri to rial units to which the Con ven tion ap pli es. 

(2) The de nun ci a tion ta kes ef fect on the first day of the month fol
lo wing the ex pi ra ti on of twel ve months af ter the no ti fi ca tion is re ce i ved 
by the de po si tary. Whe re a lon ger pe riod for the de nun ci a tion to ta ke 
ef fect is spe ci fied in the no ti fi ca tion, the de nun ci a tion ta kes ef fect upon 
the ex pi ra ti on of such lon ger pe riod. 

Ar tic le 63
The de po si tary shall no tify the Sta tes Mem bers of the Ha gue 

Con fe ren ce on Pri va te In ter na ti o nal Law and the Sta tes which ha ve ac
ce ded in ac cor dan ce with Ar tic le 58 of the fol lo wing: 

a) the sig na tu res, ra ti fi ca ti ons, ac cep tan ces and ap pro vals re fer red 
to in Ar tic le 57; 

b) the ac ces si ons and ob jec ti ons ra i sed to ac ces si ons re fer red to 
in Ar tic le 58; 

c) the da te on which the Con ven tion en ters in to for ce in ac cor dan
ce with Ar tic le 61; 

d) the dec la ra ti ons re fer red to in Ar tic les 34, pa ra graph 2, and 59; 
e) the agre e ments re fer red to in Ar tic le 39; 
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f) the re ser va ti ons re fer red to in Ar tic les 54, pa ra graph 2, and 55 
and the wit hdra wals re fer red to in Ar tic le 60, pa ra graph 2; 

g) the de nun ci a ti ons re fer red to in Ar tic le 62. 
In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed the re

to, ha ve sig ned this Con ven tion. 
Do ne at The Ha gue, on the 19th day of Oc to ber 1996, in the En glish 

and French lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut hen tic, in a sin gle copy 
which shall be de po si ted in the ar chi ves of the Go vern ment of the King
dom of the Net her lands, and of which a cer ti fied copy shall be sent, thro
ugh di plo ma tic chan nels, to each of the Sta tes Mem bers of the Ha gue Con
fe ren ce on Pri va te In ter na ti o nal Law at the da te of its Eig hte enth Ses sion. 

КОНВЕНЦИЈA О НАД ЛЕ ЖНО СТИ, МЕ РО ДАВ НОМ ПРА ВУ, 
ПРИ ЗНА ЊУ И ИЗ ВР ШЕ ЊУ ОД ЛУ КА И СА РАД ЊИ  

У МА ТЕ РИ ЈИ РО ДИ ТЕЉ СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ И МЕ РА  
ЗА ЗА ШТИ ТУ ДЕ ЦЕ

За кљу че на 19. ок то бра 1996. го ди не.
Др жа ве пот пи сни це ове кон вен ци је,      
По ла зе ћи од по тре бе уна пре ђе ња за шти те де це у си ту а ци ја ма 

са ме ђу на род ним еле мен том,      
У же љи да из бег ну су ко бе прав них си сте ма у ма те ри ји над ле

жно сти, ме ро дав ног пра ва, при зна ња и из вр ше ња ме ра за за шти ту 
де це,

Све сне зна ча ја ме ђу на род не са рад ње у обла сти за шти те де це,
По твр ђу ју ћи да нај бо љи ин те рес де те та тре ба да бу де од нај

ве ће ва жно сти,
Кон ста ту ју ћи нео п ход ност да се из ме ни Кон вен ци ја од 5. ок

то бра 1961. го ди не о над ле жно сти ор га на и ме ро дав ном пра ву у 
ма те ри ји за шти те ма ло лет ни ка,

У же љи да у том ци љу уста но ве за јед нич ке од ред бе, во де ћи 
ра чу на о Кон вен ци ји Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та од 20. 
но вем бра 1989. го ди не,

Са гла си ле су се о сле де ћим од ред ба ма:

ГЛА ВА I – ОБИМ ПРИ МЕ НЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

Члан 1.
(1) Ци ље ви ове кон вен ци је су:
а) од ре ђи ва ње др жа ве чи ји су ор га ни над ле жни за пред у зи ма

ње ме ра за за шти ту лич но сти или имо ви не де те та;      
б) од ре ђи ва ње пра ва ко је ће ти ор га ни при ме њи ва ти у вр ше

њу сво је над ле жно сти;
в) од ре ђи ва ње ме ро дав ног пра ва за ро ди тељ ску од го вор ност;
г) обез бе ђи ва ње при зна ња и из вр ше ња тих ме ра за шти те у 

свим др жа ва ма уго вор ни ца ма;
д) ус по ста вља ње са рад ње из ме ђу ор га на др жа ва уго вор ни ца 

ко ја је нео п ход на за оства ри ва ње ци ље ва Кон вен ци је.
(2) За по тре бе ове кон вен ци је, из раз „ро ди тељ ска од го вор

ност” об у хва та ро ди тељ ско пра во, као и сва ки дру ги сли чан од
нос ко јим се од ре ђу ју пра ва, овла шће ња и од го вор но сти ро ди те
ља, ста ра те ља или дру гих за кон ских за ступ ни ка пре ма лич но сти и 
имо ви ни де те та.

Члан 2.
Кон вен ци ја се при ме њу је на де цу од тре нут ка њи хо вог ро ђе

ња до на вр ше них 18 го ди на.  

Члан 3.
Ме ре пред ви ђе не у чла ну 1. мо гу се, из ме ђу оста лог, од но си

ти на:
а) сти ца ње, вр ше ње, пре ста нак или огра ни че ње ро ди тељ ске 

од го вор но сти, као и на ње но пре но ше ње; 
б) пра во на ста ра ње, укљу чу ју ћи пра во на ста ра ње о лич но

сти де те та и на ро чи то пра во на од ре ђи ва ње бо ра ви шта де те та, као 
и правo на ви ђа ње де те та, ко је об у хва та и пра во да се де те на од ре
ђе но вре ме од ве де ван ме ста свог уоби ча је ног бо ра ви шта;

в) ста ра тељ ство, ту тор ство и слич не прав не уста но ве;
г) од ре ђи ва ње ли ца или ор га на над ле жних за ста ра ње о лич

но сти или имо ви ни де те та, за сту па ње и пру жа ње по мо ћи де те ту, 
као и њи хо вих функ ци ја;

д) сме штај де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу или у уста но ву за 
за шти ту де це или пру жа ње за шти те пу тем уста но ве ка фа ла или не
ке дру ге слич не уста но ве;

ђ) над зор јав них ор га на овла шће них за ста ра ње о де те ту над 
сва ким ли цем ко ме је де те по ве ре но на ста ра ње;

е) упра вља ње, за шти ту или рас по ла га ње имо ви ном де те та.

Члан 4.
Кон вен ци ја се не при ме њу је на:
а) утвр ђи ва ње или оспо ра ва ње очин ства, од но сно ма те рин

ства;
б) од лу ке о усво је њу, ме ре ко је прет хо де усво је њу, као и по

ни штај или рас кид усво је ња;
в) лич но име де те та;
г) еман ци па ци ју;
д) оба ве зе из др жа ва ња;
ђ) траст и на сле ђи ва ње;
е) со ци јал но оси гу ра ње;
ж) јав не ме ре оп штег ка рак те ра у обла сти обра зо ва ња или 

здра вља;
з) ме ре ко је су од ре ђе не пре ма де те ту као из вр ши о цу кри вич

ног де ла;
и) од лу ке о пра ву на азил и усе ља ва ње.

ГЛА ВА II – НАД ЛЕ ЖНОСТ

Члан 5.
(1) Суд ски или управ ни ор га ни др жа ве уго вор ни це у ко јој де

те има уоби ча је но бо ра ви ште над ле жни су да од ре де ме ре за за
шти ту лич но сти и имо ви не де те та. 

(2) Ако де те за сну је уоби ча је но бо ра ви ште у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци, над ле жни су ор га ни др жа ве но вог уоби ча је ног бо ра
ви шта де те та, осим у слу ча ју из чла на 7.

Члан 6.
(1) За де цу из бе гли це и де цу ко ја су, услед до га ђа ја у њи хо вој 

зе мљи, ме ђу на род но ра се ље на, над ле жност пред ви ђе ну у ста ву 1. 
чла на 5. вр ше ор га ни др жа ве уго вор ни це на чи јој се те ри то ри ји та 
де ца на ла зе услед ра се ља ва ња.

(2) Од ред ба прет ход ног ста ва при ме њу је се и на де цу чи је се 
уоби ча је но бо ра ви ште не мо же утвр ди ти.

Члан 7.
(1) У слу ча ју не за ко ни тог од во ђе ња или за др жа ва ња де те та, ор

га ни др жа ве уго вор ни це у ко јој је де те има ло уоби ча је но бо ра ви ште 
не по сред но пре за др жа ва ња од но сно од во ђе ња за др жа ва ју над ле
жност све док де те не стек не уоби ча је но бо ра ви ште у дру гој др жа ви и:

а) сва ко ли це, уста но ва или дру го те ло ко је има пра во ста ра
ња не при ста не на то од во ђе ње од но сно за др жа ва ње, или

б) де те у тој дру гој др жа ви бо ра ви у пе ри о ду од нај ма ње го
ди ну да на од тре нут ка ка да је ли це, уста но ва или дру го те ло ко је 
има пра во ста ра ња са зна ло или мо ра ло са зна ти где се де те на ла зи, 
ни је дан по сту пак по зах те ву за вра ћа ње де те та под нет у том пе ри о
ду ни је у то ку, а де те се при ла го ди ло но вој сре ди ни. 

(2) Од во ђе ње или за др жа ва ње де те та сма тра се не за ко ни тим:
а) ако је ти ме по вре ђе но пра во на ста ра ње, би ло за јед нич ко 

или са мо стал но, ко је при па да ли цу, уста но ви или дру гом те лу, пре
ма пра ву др жа ве у ко јој је де те има ло уоби ча је но бо ра ви ште не по
сред но пре од во ђе ња од но сно за др жа ва ња; и

б) ако се у тре нут ку од во ђе ња или за др жа ва ња то пра во ствар
но вр ши ло, би ло за јед нич ки би ло са мо стал но, или би се вр ши ло да 
ни је до шло до од во ђе ња од но сно за др жа ва ња.

Пра во на ста ра ње на ве де но у тач ки а) ста ва 2. овог чла на, из
ме ђу оста лог, мо же би ти за сно ва но на за ко ну, на од лу ци су да или 
ор га на упра ве или на спо ра зу му ко ји про из во ди деј ство по пра ву 
те др жа ве.

(3) Све док ор га ни на ве де ни у ста ву 1. овог чла на за др жа ва ју 
над ле жност, ор га ни др жа ве уго вор ни це у ко ју је де те од ве де но или 
у ко јој је за др жа но мо гу од ре ди ти са мо хит не ме ре нео п ход не за 
за шти ту лич но сти или имо ви не де те та, у скла ду са чла ном 11.
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Члан 8.
(1) Из у зет но, ако ор ган др жа ве уго вор ни це над ле жан на осно

ву чл. 5. или 6. сма тра да би у кон крет ном слу ча ју ор ган дру ге др
жа ве уго вор ни це био у бо љем по ло жа ју да оце ни нај бо љи ин те рес 
де те та, мо же:

– за тра жи ти од тог дру гог ор га на, не по сред но или уз по моћ 
цен трал ног ор га на те др жа ве, да пре у зме над ле жност за од ре ђи ва
ње ме ра за шти те ко је сма тра нео п ход ним, или

– пре ки ну ти по сту пак и упу ти ти стран ке да под не су та кав 
зах тев ор га ну те дру ге др жа ве.

(2) Др жа ве уго вор ни це чи јим се ор га ни ма мо же под не ти зах
тев на ве ден у прет ход ном ста ву су:

а) др жа ва чи ји је де те др жа вља нин;
б) др жа ва у ко јој се на ла зи имо ви на де те та;
в) др жа ва чи јим је ор га ни ма под нет зах тев за раз вод или за

кон ску ра ста ву ро ди те ља де те та или за по ни штај њи хо вог бра ка; 
г) др жа ва са ко јом де те има зна чај ну ве зу.
(3) Ор га ни из ст. 1. и 2. овог чла на мо гу да при сту пе раз ме ни 

ми шље ња.
(4) Ор ган ко ме је под нет зах тев из ста ва 1. овог чла на мо же 

пре у зе ти над ле жност уме сто ор га на над ле жног на осно ву чл. 5. 
или 6, ако сма тра да је то у нај бо љем ин те ре су де те та.

Члан 9.
(1) Ако ор га ни др жа ве уго вор ни це на ве де ни у чла ну 8. став 2. 

сма тра ју да су у бо љем по ло жа ју да у кон крет ном слу ча ју про це не 
нај бо љи ин те рес де те та, мо гу: 

– за тра жи ти од над ле жног ор га на др жа ве уго вор ни це у ко јој 
де те има уоби ча је но бо ра ви ште, не по сред но или уз по моћ цен
трал ног ор га на те др жа ве, да им се до зво ли да за сну ју над ле жност 
за од ре ђи ва ње ме ра за шти те ко је сма тра ју нео п ход ним, или

– упу ти ти стран ке да та кав зах тев под не су ор га ни ма др жа ве 
уго вор ни це у ко јој де те има уоби ча је но бо ра ви ште.

(2) Ор га ни из ста ва 1. овог чла на мо гу да при сту пе раз ме ни 
ми шље ња.

(3) Ор ган ко ји под но си зах тев мо же пре у зе ти над ле жност 
уме сто ор га на др жа ве уго вор ни це уоби ча је ног бо ра ви шта де те та 
са мо ако је овај дру ги ор ган при хва тио зах тев.

Члан 10.
(1) Без ути ца ја на чл. 5–9, ор га ни др жа ве уго вор ни це над ле

жни за раз вод, за кон ску ра ста ву или по ни штај бра ка ро ди те ља де
те та ко је има уоби ча је но бо ра ви ште у дру гој др жа ви уго вор ни ци, 
мо гу, ако им пра во њи хо ве др жа ве до зво ља ва, од ре ди ти ме ре за за
шти ту лич но сти или имо ви не тог де те та:

а) ако у тре нут ку по кре та ња по ступ ка је дан од ро ди те ља 
уоби ча је но бо ра ви у тој др жа ви и је дан од њих је ти ту лар ро ди тељ
ске од го вор но сти у од но су на то де те, и

б) ако су ро ди те љи, од но сно дру го ли це ко је је ти ту лар ро ди
тељ ске од го вор но сти у од но су на то де те при хва ти ли над ле жност 
ових ор га на за од ре ђи ва ње ме ра и ако је та ква над ле жност у нај бо
љем ин те ре су де те та.

(2) Над ле жност за од ре ђи ва ње ме ра за за шти ту де те та из ста
ва 1. овог чла на пре ста је чим од лу ка ко јом се усва ја или од би ја 
зах тев за раз вод, за кон ску ра ста ву или по ни штај бра ка по ста не 
прав но сна жна или се тај по сту пак окон ча из дру гог раз ло га.

Члан 11.
(1) У свим хит ним слу ча је ви ма, ор га ни сва ке др жа ве уго вор

ни це на чи јој те ри то ри ји се на ла зи де те или ње го ва имо ви на над
ле жни су за од ре ђи ва ње нео п ход них ме ра за шти те.

(2) Ме ре од ре ђе не на осно ву ста ва 1. овог чла на у од но су на 
де те ко је има уоби ча је но бо ра ви ште у дру гој др жа ви уго вор ни ци, 
пре ста ју да ва же чим ор га ни над ле жни на осно ву чл. 5–10. од ре де 
ме ре ко је зах те ва си ту а ци ја.

(3) Ме ре од ре ђе не на осно ву ста ва 1. овог чла на у од но су на 
де те ко је има уоби ча је но бо ра ви ште у др жа ви не у го вор ни ци пре
ста ју да ва же у сва кој др жа ви уго вор ни ци чим ме ре ко је зах те ва 
си ту а ци ја, од ре ђе не од стра не ор га на дру ге др жа ве, бу ду при зна те 
у др жа ви уго вор ни ци у пи та њу.

Члан 12.
(1) Осим у слу ча ју из чла на 7, ор га ни др жа ве уго вор ни це на 

чи јој се те ри то ри ји на ла зи де те или ње го ва имо ви на над ле жни су 
за од ре ђи ва ње ме ра за шти те лич но сти или имо ви не де те та при вре
ме ног ка рак те ра и чи је је деј ство огра ни че но на те ри то ри ју те др
жа ве, уко ли ко оне ни су не спо ји ве са ме ра ма ко је су већ од ре ди ли 
ор га ни над ле жни на осно ву чл. 5–10. 

(2) Ме ре од ре ђе не на осно ву ста ва 1. овог чла на у од но су на 
де те ко је има уоби ча је но бо ра ви ште у др жа ви уго вор ни ци пре ста ју 
да ва же чим ор га ни над ле жни на осно ву чл. 5–10. до не су од лу ку о 
ме ра ма за шти те ко је би си ту а ци ја мо гла зах те ва ти.

(3) Ме ре од ре ђе не на осно ву ста ва 1. овог чла на у од но су на 
де те ко је има уоби ча је но бо ра ви ште у др жа ви не у го вор ни ци пре
ста ју да ва же у др жа ви уго вор ни ци у ко јој су те ме ре од ре ђе не чим 
ме ре ко је зах те ва си ту а ци ја, од ре ђе не од стра не ор га на дру ге др жа
ве, бу ду при зна те у др жа ви уго вор ни ци у пи та њу.

Члан 13.
(1) Ор га ни др жа ве уго вор ни це над ле жни за од ре ђи ва ње ме

ра за шти те лич но сти или имо ви не де те та на осно ву чл. 5–10. ду
жни су да се уз др же од од лу чи ва ња ако су у тре нут ку по кре та ња 
по ступ ка већ би ле за тра же не слич не ме ре од ор га на дру ге др жа ве 
уго вор ни це, над ле жних на осно ву чл. 5–10, а њи хо во раз ма тра ње 
је још увек у то ку.  

(2) Од ред ба ста ва 1. овог чла на не при ме њу је се ако су се ор
га ни ко ји ма је зах тев за од ре ђи ва ње ме ра пр во бит но под нет огла
си ли не на дле жним.

Члан 14.
Ме ре од ре ђе не на осно ву чл. 5–10. оста ју на сна зи у гра ни

ца ма оно га што је њи ма пред ви ђе но чак и ка да, услед про ме ње
них окол но сти, ви ше не по сто ји основ на ко ме је над ле жност би ла 
за сно ва на, све док их ор га ни над ле жни пре ма овој кон вен ци ји не 
из ме не, за ме не или уки ну. 

ГЛА ВА III – МЕ РО ДАВ НО ПРА ВО

Члан 15.
(1) Ор га ни др жа ва уго вор ни ца над ле жни на осно ву од ре да ба 

Гла ве II при ме њу ју сво је пра во. 
(2) Ме ђу тим, уко ли ко је то по треб но ра ди за шти те лич но сти 

или имо ви не де те та, ор га ни из ста ва 1. овог чла на мо гу из у зет но 
при ме ни ти или узе ти у об зир и пра во дру ге др жа ве са ко јом је си
ту а ци ја зна чај но по ве за на.       

(3) У слу ча ју про ме не уоби ча је ног бо ра ви шта де те та у дру гу 
др жа ву уго вор ни цу, на усло ве за спро во ђе ње ме ра од ре ђе них у др
жа ви прет ход ног уоби ча је ног бо ра ви шта при ме њу је се, од тре нут
ка про ме не, пра во те дру ге др жа ве.

Члан 16.
(1) За сти ца ње или пре ста нак ро ди тељ ске од го вор но сти не по

сред но на осно ву за ко на, без уче шћа су да или ор га на упра ве, ме ро
дав но је пра во др жа ве у ко јој де те има уоби ча је но бо ра ви ште.

(2) За сти ца ње или пре ста нак ро ди тељ ске од го вор но сти на 
осно ву спо ра зу ма или јед но стра ног ак та, без уче шћа су да или ор
га на упра ве, ме ро дав но је пра во др жа ве у ко јој де те има уоби ча је
но бо ра ви ште у тре нут ку ка да спо ра зум или јед но стра ни акт про
из во де деј ство.

(3) Ро ди тељ ска од го вор ност ко ја по сто ји пре ма пра ву др жа ве 
уоби ча је ног бо ра ви шта по сто ји и на кон сти ца ња но вог уоби ча је
ног бо ра ви шта у дру гој др жа ви.

(4) Ако се уоби ча је но бо ра ви ште де те та про ме ни, за сти ца ње 
ро ди тељ ске од го вор но сти не по сред но на осно ву за ко на од стра не 
ли ца ко је до та да ни је би ло њен ти ту лар, ме ро дав но је пра во др жа
ве но вог уоби ча је ног бо ра ви шта.

Члан 17.
За вр ше ње ро ди тељ ске од го вор но сти ме ро дав но је пра во др

жа ве у ко јој де те има уоби ча је но бо ра ви ште. Ако се уоби ча је но бо
ра ви ште де те та про ме ни, ме ро дав но је пра во др жа ве но вог уоби ча
је ног бо ра ви шта.
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Члан 18.
Ро ди тељ ска од го вор ност на ве де на у чла ну 16. мо же пре ста ти 

или се усло ви ње ног вр ше ња мо гу из ме ни ти ме ра ма од ре ђе ним на 
осно ву ове кон вен ци је.

Члан 19.
(1) Пу но ва жност прав ног по сла за кљу че ног из ме ђу тре ћег 

ли ца и ли ца ко је би по пра ву др жа ве у ко јој је прав ни по сао за
кљу чен има ло свој ство за кон ског за ступ ни ка де те та, не мо же се 
оспо ра ва ти, ни ти се тре ће ли це мо же сма тра ти од го вор ним са мо 
за то што то дру го ли це ни је би ло овла шће но да де лу је као за кон
ски за ступ ник де те та пре ма пра ву од ре ђе ном од ред ба ма ове гла ве, 
осим ако је тре ће ли це зна ло или мо ра ло зна ти да је за ро ди тељ ску 
од го вор ност ме ро дав но то пра во.

(2) Став 1. овог чла на се при ме њу је са мо ако је прав ни по сао 
за кљу чен из ме ђу ли ца ко ја се на ла зе на те ри то ри ји исте др жа ве.

Члан 20.
Од ред бе ове гла ве при ме њу ју се чак и ако ука зу ју на пра во 

др жа ве не у го вор ни це.

Члан 21.
(1) У сми слу ове гла ве, реч „пра во” озна ча ва пра во ко је је на 

сна зи у др жа ви, уз ис кљу че ње ње го вих ко ли зи о них нор ми.
(2) Ме ђу тим, ако је на осно ву чла на 16. ме ро дав но пра во др

жа ве не у го вор ни це и ако ко ли зи о не нор ме те др жа ве ука зу ју на 
при ме ну пра ва не ке дру ге др жа ве не у го вор ни це ко ја би при ме ни
ла сво је пра во, при ме њу је се пра во те дру ге др жа ве. Ако та дру га 
др жа ва не у го вор ни ца не би при ме ни ла сво је пра во, ме ро дав но је 
пра во на ко је упу ћу је члан 16.  

Члан 22.
При ме на пра ва ме ро дав ног на осно ву од ре да ба ове гла ве мо

же се од би ти са мо ако би би ла очи глед но су прот на јав ном по рет ку, 
узи ма ју ћи у об зир нај бо љи ин те рес де те та.

ГЛА ВА IV – ПРИ ЗНА ЊЕ И ИЗ ВР ШЕ ЊЕ

Члан 23.
(1) Ме ре ко је су од ре ди ли ор га ни др жа ве уго вор ни це при зна

ју се не по сред но на осно ву за ко на у свим дру гим др жа ва ма уго
вор ни ца ма.

(2) Ме ђу тим, при зна ње се мо же од би ти:   
а) ако је ме ру од ре дио ор ган чи ја над ле жност ни је би ла за сно

ва на на од ред ба ма Гла ве II;
б) ако је ме ра од ре ђе на у суд ском или управ ном по ступ ку, у 

ко ме, су прот но основ ним про це сним на че ли ма др жа ве при зна ња, 
де те ту ни је пру же на мо гућ ност да бу де са слу ша но, осим у хит ним 
слу ча је ви ма;

в) на зах тев сва ког ли ца ко је твр ди да се том ме ром кр ши ње
го ва ро ди тељ ска од го вор ност, ако је та ква ме ра од ре ђе на а да том 
ли цу ни је би ла пру же на мо гућ ност да бу де са слу ша но, осим у хит
ним слу ча је ви ма;

г) ако је при зна ње очи глед но су прот но јавнoм по рет ку др жа
ве при зна ња, узи ма ју ћи у об зир нај бо љи ин те рес де те та;

д) ако је ме ра не спо ји ва са ка сни јом ме ром од ре ђе ном у др жа
ви уоби ча је ног бо ра ви шта де те та ко ја ни је уго вор ни ца, а та ка сни
ја ме ра ис пу ња ва усло ве за при зна ње у др жа ви у ко јој је за тра же но 
при зна ње;

ђ) ако ни је спро ве ден по сту пак пред ви ђен чла ном 33. 

Члан 24.
Без ути ца ја на члан 23. став 1, сва ко за ин те ре со ва но ли це мо же 

зах те ва ти од над ле жних ор га на др жа ве уго вор ни це да од лу че о при
зна њу од но сно не при зна њу ме ре од ре ђе не у дру гој др жа ви уго вор
ни ци. По сту пак се уре ђу је пра вом др жа ве у ко јој је зах тев под нет.

Члан 25.
Ор ган др жа ве у ко јој је зах тев под нет ве зан је чи ње ни ца ма 

на осно ву ко јих је ор ган др жа ве у ко јој је ме ра од ре ђе на за сно вао 
сво ју над ле жност.

Члан 26.
(1) Ако ме ре од ре ђе не у јед ној др жа ви уго вор ни ци ко је су у 

њој по ста ле и из вр шне, зах те ва ју из вр ше ње у дру гој др жа ви уго
вор ни ци, оне ће, на зах тев сва ког за ин те ре со ва ног ли ца, би ти огла
ше не из вр шним или ре ги стро ва не за по тре бе из вр ше ња у тој дру
гој др жа ви, по по ступ ку ко ји пред ви ђа ње но за ко но дав ство.

(2) Сва ка др жа ва уго вор ни ца на огла ша ва ње из вр шно сти тих ме
ра или на њи хо ву ре ги стра ци ју при ме њу је јед но ста ван и брз по сту пак.

(3) Огла ша ва ње из вр шно сти или ре ги стра ци ја мо гу се од би ти 
са мо из раз ло га на ве де них у чла ну 23. став 2.

Члан 27.
Осим ако је нео п ход но за при ме ну прет ход них чла но ва, ор ган 

др жа ве при зна ња не ће  раз ма тра ти (пре и спи ти ва ти) са др жи ну ме
ре ко ја је од ре ђе на.

Члан 28.
Ме ре од ре ђе не у јед ној др жа ви уго вор ни ци ко је су огла ше не 

из вр шним или су ре ги стро ва не у ци љу из вр ше ња у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци, из вр ша ва ју се у тој дру гој др жа ви као да су их од ре
ди ли ње ни соп стве ни ор га ни. Из вр ше ње се спро во ди у скла ду са 
пра вом др жа ве у ко јој се под но си зах тев, у гра ни ца ма ко је пред ви
ђа ње но пра во, узи ма ју ћи у об зир нај бо љи ин те рес де те та.

ГЛА ВА V – СА РАД ЊА

Члан 29.
(1) Сва ка др жа ва уго вор ни ца од ре ђу је цен трал ни ор ган за из

вр ша ва ње оба ве за ко је су му на ло же не овом кон вен ци јом.
(2) Фе де рал на др жа ва, др жа ва у ко јој ва жи ви ше прав них си

сте ма или др жа ва ко ја се са сто ји из ауто ном них те ри то ри јал них 
је ди ни ца мо же од ре ди ти ви ше од јед ног цен трал ног ор га на и пре
ци зи ра ти те ри то ри јал ни или пер со нал ни обим њи хо вих овла шће
ња. Др жа ва ко ја је ис ко ри сти ла ову мо гућ ност, од ре ђу је цен трал ни 
ор ган ко ме се мо гу упу ти ти сви под не сци ра ди њи хо вог до ста вља
ња од го ва ра ју ћем (над ле жном) цен трал ном ор га ну уну тар др жа ве.

Члан 30.
(1) Цен трал ни ор га ни ме ђу соб но са ра ђу ју и уна пре ђу ју са

рад њу над ле жних ор га на сво јих др жа ва, ра ди оства ри ва ња ци ље ва 
Кон вен ци је.

(2) Они, у ве зи са при ме ном Кон вен ци је, пред у зи ма ју од го ва
ра ју ће ко ра ке за да ва ње оба ве ште ња о за ко но дав ству и рас по ло жи
вим услу га ма у њи хо вим др жа ва ма у ма те ри ји за шти те де це.

Члан 31.
Цен трал ни ор ган др жа ве уго вор ни це, би ло не по сред но или 

уз по моћ јав них ор га на и дру гих те ла, пред у зи ма све од го ва ра ју ће 
ко ра ке ка ко би:      

a) олак шао ко му ни ка ци ју и по ну дио по моћ пред ви ђе ну чл. 8. 
и 9. и у овој гла ви;      

б) олак шао, пу тем ме ди ја ци је, ми ре ња или слич них ме то да, 
спро во ђе ње до го во ре них ре ше ња у по гле ду за шти те лич но сти или 
имо ви не де те та у слу ча је ви ма на ко је се Кон вен ци ја при ме њу је;     

в) пру жио по моћ, на зах тев над ле жног ор га на дру ге др жа ве 
уго вор ни це, у про на ла же њу де те та ка да се прет по ста вља да се оно 
на ла зи на те ри то ри ји за мо ље не др жа ве и да му је по треб на за шти та.

Члан 32.
На обра зло же ни зах тев цен трал ног ор га на или дру гог над ле

жног ор га на др жа ве уго вор ни це са ко јом де те има зна чај ну ве зу, 
цен трал ни ор ган др жа ве уго вор ни це у ко јој де те има уоби ча је но 
бо ра ви ште и у ко јој се оно на ла зи мо же, би ло не по сред но или уз 
по моћ јав них ор га на и дру гих те ла:

a) са чи ни ти из ве штај о си ту а ци ји у ко јој се де те на ла зи;
б) за тра жи ти од над ле жног ор га на сво је др жа ве да раз мо три 

по тре бу за од ре ђи ва њем ме ра за за шти ту лич но сти или имо ви не 
тог де те та.

Члан 33.
(1) Ако ор ган над ле жан на осно ву чл. 5–10. раз ма тра мо

гућ ност сме шта ја де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, или у не ку 
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уста но ву за за шти ту де це или пру жа ње за шти те пу тем ка фа ле или 
слич ног ин сти ту та, и ако тај сме штај, од но сно пру жа ње за шти те 
тре ба да се спро ве ду у дру гој др жа ви уго вор ни ци, тај ор ган ће се 
прет ход но кон сул то ва ти са цен трал ним ор га ном или дру гим над
ле жним ор га ном те дру ге др жа ве. У том ци љу он ће до ста ви ти из
ве штај о де те ту и обра зло же ње свог пред ло га за сме штај или пру
жа ње за шти те.       

(2) Од лу ка о сме шта ју или пру жа њу за шти те де те ту мо же би
ти до не та у др жа ви мо ли љи са мо ако се цен трал ни ор ган или дру ги 
над ле жни ор ган за мо ље не др жа ве са гла си са та квим сме шта јем или 
пру жа њем за шти те, узи ма ју ћи у об зир нај бо љи ин те рес де те та.

Члан 34.
(1) Ка да се раз ма тра ме ра за шти те, над ле жни ор га ни на осно

ву Кон вен ци је мо гу, ако то на ла же си ту а ци ја у ко јој се на ла зи де те, 
за тра жи ти од сва ког ор га на дру ге др жа ве уго вор ни це ко ји по се ду је 
ин фор ма ци је од зна ча ја за за шти ту де те та, да им те ин фор ма ци је 
до ста ви.

(2) Сва ка др жа ва уго вор ни ца мо же да ти из ја ву да се зах те
ви пред ви ђе ни у ста ву 1. овог чла на до ста вља ју са мо пре ко ње ног 
цен трал ног ор га на.

Члан 35.
(1) Над ле жни ор га ни др жа ве уго вор ни це мо гу за тра жи ти од 

ор га на дру ге др жа ве уго вор ни це по моћ у спро во ђе њу ме ра за шти
те од ре ђе них на осно ву ове кон вен ци је, на ро чи то да би се обез бе
ди ло де ло твор но вр ше ње пра ва на ви ђа ње де те та и пра ва на одр
жа ва ње ре дов них лич них од но са са де те том.

(2) Ор га ни др жа ве уго вор ни це у ко јој де те не ма уоби ча је но 
бо ра ви ште мо гу, на зах тев јед ног од ро ди те ља ко ји има бо ра ви ште 
у тој др жа ви и ко ји же ли да стек не или за др жи пра во на ви ђа ње, 
при ку пи ти ин фор ма ци је или до ка зе и утвр ди ти по доб ност тог ро
ди те ља за вр ше ње пра ва на ви ђа ње и усло ве под ко ји ма би то пра
во тре ба ло да се вр ши. Ор ган над ле жан за од лу чи ва ње о пра ву на 
ви ђа ње де те та на осно ву чл. 5–10. ће, пре не го што до не се од лу ку, 
при ми ти и раз мо три ти те ин фор ма ци је, до ка зе и за кључ ке.

(3) Ор ган ко ји је на осно ву чл. 5–10. над ле жан за од лу чи ва ње 
о пра ву на ви ђа ње мо же пре ки ну ти по сту пак у оче ки ва њу ис хо да 
по зах те ву пред ви ђе ном у ста ву 2. овог чла на на ро чи то ако раз ма
тра зах тев за из ме ну или од у зи ма ње пра ва на ви ђа ње ко је су до де
ли ли ор га ни др жа ве ра ни јег уоби ча је ног бо ра ви шта де те та.

(4) Оста ле од ред бе овог чла на не спре ча ва ју ор ган над ле жан 
на осно ву чл. 5–10. да од ре ди при вре ме не ме ре у оче ки ва њу ис хо
да по зах те ву пред ви ђе ном у ста ву 2. овог чла на.

Члан 36.
У слу ча ју ка да је де те из ло же но озбиљ ној опа сно сти, над ле

жни ор га ни др жа ве уго вор ни це у ко јој су од ре ђе не ме ре за за шти
ту де те та или у ко јој се раз ма тра од ре ђи ва ње та квих ме ра, ако бу ду 
оба ве ште ни да се бо ра ви ште де те та про ме ни ло или да се де те на
ла зи у дру гој др жа ви, оба ве сти ће ор га не дру ге др жа ве о тој опа
сно сти и о ме ра ма ко је су од ре ђе не, од но сно ко је се раз ма тра ју. 

Члан 37.
Над ле жни ор ган не сме зах те ва ти ни ти да ва ти би ло ка кве по

дат ке на осно ву ове гла ве ако сма тра да би се ти ме мо гли до ве сти у 
опа сност лич ност или имо ви на де те та или да би то пред ста вља ло 
озбиљ ну прет њу за сло бо ду или жи вот чла на ње го ве по ро ди це. 

Члан 38.
(1) Не до во де ћи у пи та ње мо гућ ност од ре ђи ва ња на кна де ра

зум них тро шко ва за пру жа ње услу га, цен трал ни ор га ни и дру ги 
јав ни ор га ни др жа ва уго вор ни ца сно си ће соп стве не тро шко ве ко ји 
на ста ну при ме ном од ре да ба ове гла ве.

(2) Др жа ва уго вор ни ца мо же за кљу чи ва ти спо ра зу ме о рас
по де ли тро шко ва са јед ном или ви ше дру гих др жа ва уго вор ни ца.

Члан 39.
Сва ка др жа ва уго вор ни ца мо же за кљу чи ва ти са јед ном или ви

ше др жа ва уго вор ни ца спо ра зу ме у ци љу уна пре ђе ња при ме не ове 

гла ве у њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма. Др жа ве ко је су за кљу чи ле 
та кав спо ра зум, до ста ви ће ње го ву ко пи ју де по зи та ру Кон вен ци је.

ГЛА ВА VI – ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 40.
(1) Ор га ни др жа ве уго вор ни це уоби ча је ног бо ра ви шта де те та 

или др жа ве уго вор ни це у ко јој је од ре ђе на ме ра за шти те, мо гу из
да ти по твр ду на зах тев ти ту ла ра ро ди тељ ске од го вор но сти или ли
ца ко ме је по ве ре на за шти та лич но сти или имо ви не де те та у ко ме 
се на во де ње го во свој ство и овла шће ња ко ја су му да та.

(2) Сма тра се да ли це из ста ва 1. овог чла на има свој ство и 
овла шће ња на ве де на у по твр ди, уко ли ко се су прот но не до ка же.

(3) Сва ка др жа ва уго вор ни ца од ре ди ће ор га не ко ји су над ле
жни за из да ва ње по твр де.

Члан 41.
Лич ни по да ци при ба вље ни или до ста вље ни у скла ду са Кон

вен ци јом мо гу се ко ри сти ти са мо у свр ху због ко је су при ба вље ни 
или до ста вље ни.

Члан 42.
Ор га ни ко ји ма се по да ци до ста вља ју обез бе ђу ју чу ва ње тај

но сти по да та ка у скла ду са пра вом сво је др жа ве.

Члан 43.
Све ис пра ве, из да те или про сле ђе не на осно ву Кон вен ци је, 

осло бо ђе не су ле га ли за ци је или би ло ко је слич не фор мал но сти.

Члан 44.
Сва ка др жа ва уго вор ни ца мо же од ре ди ти ор га не ко ји ма се 

упу ћу ју зах те ви пред ви ђе ни чл. 8, 9. и 33.

Члан 45.
(1) Оба ве ште ња о од ре ђи ва њу ор га на на ве де них у чл. 29. и 

44. до ста вља ју се Стал ном би роу Ха шке кон фе рен ци је за ме ђу на
род но при ват но пра во.

(2) Из ја ва из чла на 34. став 2. да је се де по зи та ру Кон вен ци је.

Члан 46.
Др жа ва уго вор ни ца у ко јој се на за шти ту лич но сти или имо

ви не де те та при ме њу ју раз ли чи ти прав ни си сте ми или гру пе прав
них нор ми ни је оба ве зна да при ме њу је пра ви ла Kонвенције на су
ко бе ко ји се ти чу са мо тих раз ли чи тих си сте ма или гру па прав них 
нор ми.

Члан 47.
У од но су на др жа ву у ко јој се на пи та ња ре гу ли са на овом 

Кон вен ци јом у раз ли чи тим те ри то ри јал ним је ди ни ца ма при ме њу
ју два или ви ше прав них си сте ма или гру пе прав них нор ми:

(1) сва ко упу ћи ва ње на уоби ча је но бо ра ви ште у тој др жа ви 
ука зу је на уоби ча је но бо ра ви ште у од ре ђе ној те ри то ри јал ној је ди
ни ци;

(2) сва ко упу ћи ва ње на при сут ност де те та у тој др жа ви ука зу
је на при сут ност у од ре ђе ној те ри то ри јал ној је ди ни ци;

(3) сва ко упу ћи ва ње на ме сто на ла же ња имо ви не де те та у тој 
др жа ви ука зу је на ме сто на ла же ња имо ви не де те та у од ре ђе ној те
ри то ри јал ној је ди ни ци;

(4) сва ко упу ћи ва ње на др жа ву чи ји је де те др жа вља нин ука
зу је на те ри то ри јал ну је ди ни цу од ре ђе ну пра вом те др жа ве или, 
ако од го ва ра ју ћих нор ми не ма, на те ри то ри јал ну је ди ни цу са ко јом 
је де те у нај бли жој ве зи;

(5) сва ко упу ћи ва ње на др жа ву чи јим је ор га ни ма под нет зах
тев за раз вод или за кон ску ра ста ву ро ди те ља де те та или за по ни
штај њи хо вог бра ка ука зу је на те ри то ри јал ну је ди ни цу чи јим је ор
га ни ма под нет та кав зах тев;

(6) сва ко упу ћи ва ње на др жа ву са ко јом де те има зна чај ну ве
зу ука зу је на те ри то ри јал ну је ди ни цу са ко јом де те има та кву ве зу;

(7) сва ко упу ћи ва ње на др жа ву у ко ју је де те од ве де но или у 
ко јој је за др жа но ука зу је на те ри то ри јал ну је ди ни цу у ко ју је де те 
од ве де но од но сно у ко јој је за др жа но;
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(8) сва ко упу ћи ва ње на те ла или ор га не те др жа ве, осим цен
трал них ор га на, ука зу је на те ла или ор га не овла шће не да де лу ју у 
од но сној те ри то ри јал ној је ди ни ци; 

(9) сва ко упу ћи ва ње на пра во, по сту пак или ор ган др жа ве у 
ко јој је не ка ме ра од ре ђе на ука зу је на пра во, по сту пак или ор ган 
те ри то ри јал не је ди ни це у ко јој је та ме ра од ре ђе на; 

(10) сва ко упу ћи ва ње на пра во, по сту пак или ор ган др жа ве у 
ко јој се зах те ва при зна ње или из вр ше ње ука зу је на пра во, по сту
пак или ор ган те ри то ри јал не је ди ни це у ко јој се зах те ва при зна ње 
или из вр ше ње.

Члан 48.
За од ре ђи ва ње ме ро дав ног пра ва на осно ву Гла ве III уну тар 

др жа ве ко ја се са сто ји од две или ви ше те ри то ри јал них је ди ни ца 
од ко јих сва ка има соп стве ни прав ни си стем или гру пе прав них 
нор ми у по гле ду ма те ри је ре гу ли са не овом кон вен ци јом, при ме њу
ју се сле де ћа пра ви ла:

а) ако у тој др жа ви по сто је ва же ће нор ме ко је од ре ђу ју те ри
то ри јал ну је ди ни цу чи је је пра во ме ро дав но, при ме њу је се пра во 
те је ди ни це;

б) ако та квих нор ми не ма, при ме њу је се пра во те ри то ри јал не 
је ди ни це на ко је ука зу је члан 47.

Члан 49.
За од ре ђи ва ње ме ро дав ног пра ва на осно ву Гла ве III уну тар 

др жа ве ко ја при ме њу је два или ви ше прав них си сте ма или гру пе 
прав них нор ми на раз ли чи те ка те го ри је ли ца у по гле ду ма те ри је 
ре гу ли са не овом кон вен ци јом, при ме њу ју се сле де ћа пра ви ла:

а) ако у тој др жа ви по сто је нор ме ко је од ре ђу ју ко је је од ових 
пра ва ме ро дав но, при ме њу је се то пра во;

б) ако та квих нор ми не ма, при ме њу је се прав ни си стем или 
гру па прав них нор ми са ко јом је де те у нај бли жој ве зи.

Члан 50.
Ова кон вен ци ја не ути че на при ме ну Кон вен ци је о гра ђан ско

прав ним аспек ти ма ме ђу на род не от ми це де це од 25. ок то бра 1980. 
го ди не у од но си ма из ме ђу др жа ва уго вор ни ца обе ју кон вен ци ја. 
Ме ђу тим, ни шта не спре ча ва мо гућ ност по зи ва ња на од ред бе ове 
Кон вен ци је ра ди по врат ка не за ко ни то од ве де ног или за др жа ног 
де те та или ра ди ор га ни зо ва ња пра ва на ви ђа ње.

Члан 51.
У од но си ма из ме ђу др жа ва уго вор ни ца, ова кон вен ци ја за ме

њу је Кон вен ци ју о над ле жно сти ор га на и ме ро дав ном пра ву у ма
те ри ји за шти те ма ло лет ни ка од 5. ок то бра 1961. го ди не и Кон вен
ци ју о ста ра тељ ству над ма ло лет ни ци ма пот пи са ну у Ха гу 12. ју на 
1902. го ди не, при че му не ути че на при зна ње ме ра од ре ђе них на 
осно ву на ве де не Кон вен ци је од 5. ок то бра 1961. го ди не.

Члан 52.
(1) Ова кон вен ци ја не ути че на при ме ну дру гих ме ђу на род

них уго во ра чи је су чла ни це др жа ве уго вор ни це и ко ји са др же од
ред бе о ма те ри ји ре гу ли са ној овом кон вен ци јом, осим ако др жа ве 
оба ве за не та квим уго во ри ма да ју су прот ну из ја ву. 

(2) Ова кон вен ци ја не ути че на мо гућ ност да јед на или ви
ше др жа ва уго вор ни ца за кљу че спо ра зу ме ко ји са др же од ред бе о 
пи та њи ма ре гу ли са ним овом кон вен ци јом у по гле ду де це са уоби
ча је ним бо ра ви штем у би ло ко јој од др жа ва уго вор ни ца тих спо
ра зу ма.

(3) Спо ра зу ми ко је за кљу че јед на или ви ше др жа ва уго вор
ни ца о пи та њи ма ре гу ли са ним овом кон вен ци јом не ути чу, у од но
си ма тих др жа ва са дру гим др жа ва ма уго вор ни ца ма, на при ме ну 
од ре да ба ове кон вен ци је.

(4) Прет ход ни ста во ви се, та ко ђе, при ме њу ју на јед но о бра зне 
за ко не за сно ва не на по себ ним ве за ма ре ги о нал не и дру ге при ро де 
ко је по сто је из ме ђу др жа ва у пи та њу.

Члан 53.
(1) Кон вен ци ја се при ме њу је са мо на ме ре ко је су од ре ђе не у 

др жа ви по сле сту па ња на сна гу Кон вен ци је у од но су на ту др жа ву. 

(2) Кон вен ци ја се при ме њу је на при зна ње и из вр ше ње ме ра 
од ре ђе них на кон ње ног сту па ња на сна гу из ме ђу др жа ве у ко јој су 
ме ре од ре ђе не и др жа ве у ко јој се тра жи при зна ње и из вр ше ње. 

Члан 54.
(1) Сва ки под не сак ко ји се ша ље цен трал ном ор га ну или дру

гом ор га ну др жа ве уго вор ни це са ста вља се на из вор ном је зи ку и 
про пра ћен је пре во дом на слу жбе ни је зик или на је дан од слу жбе
них је зи ка те др жа ве или, уко ли ко то ни је мо гу ће, пре во дом на 
фран цу ски или на ен гле ски је зик.

(2) Ме ђу тим, др жа ва уго вор ни ца се мо же ста вља њем ре зер ве 
у скла ду са чла ном 60. ус про ти ви ти упо тре би би ло фран цу ског би
ло ен гле ског је зи ка.

Члан 55.
(1) Др жа ва уго вор ни ца мо же у скла ду са чла ном 60:
а) за др жа ти над ле жност сво јих ор га на за од ре ђи ва ње ме ра за 

за шти ту имо ви не де те та ко ја се на ла зи на ње ној те ри то ри ји;
б) за др жа ти пра во да не при зна ро ди тељ ску од го вор ност или 

ме ру ко ја је не спо ји ва са ме ром од ре ђе ном од стра не ње них ор га на 
у по гле ду те имо ви не.

(2) Ре зер ва се мо же огра ни чи ти на од ре ђе не вр сте имо ви не.

Члан 56.
Ге не рал ни се кре тар Ха шке кон фе рен ци је за ме ђу на род но 

при ват но пра во по вре ме но са зи ва Спе ци јал ну ко ми си ју ра ди ис пи
ти ва ња прак тич не при ме не Кон вен ци је. 

ГЛА ВА VII – ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 57.
Кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње др жа ва ма ко је су би

ле чла ни це Ха шке кон фе рен ци је за ме ђу на род но при ват но пра во у 
вре ме ње ног осам на е стог за се да ња.

Она се ра ти фи ку је, при хва та или одо бра ва и ин стру мен ти о 
ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо бра ва њу де по ну ју се у Ми ни
стар ству спољ них по сло ва Кра ље ви не Хо лан ди је, де по зи та ру Кон
вен ци је.

Члан 58.
(1) Сва ка дру га др жа ва мо же при сту пи ти Кон вен ци ји на кон 

ње ног сту па ња на сна гу у скла ду са чла ном 61. став 1.
(2) Ин стру мент о при сту па њу де по ну је се код де по зи та ра.
(3) При сту па ње има деј ство са мо у од но си ма из ме ђу др жа

ве ко ја при сту па и др жа ва уго вор ни ца ко је ни су ис та кле при го вор 
у по гле ду ње ног при сту па ња у ро ку од шест ме се ци на кон при је
ма оба ве ште ња пред ви ђе ног чла ном 63. тач ка б). Та кав при го вор 
мо же ис та ћи и сва ка др жа ва у тре нут ку ра ти фи ка ци је, при хва та ња 
или одо бра ва ња Кон вен ци је на кон при сту па ња. Ти при го во ри до
ста вља ју се де по зи та ру. 

Члан 59.
(1) Др жа ва са ста вље на од две или ви ше те ри то ри јал них је ди

ни ца у ко ји ма се при ме њу ју раз ли чи ти прав ни си сте ми у ма те ри ји 
ре гу ли са ној овом кон вен ци јом мо же, у тре нут ку пот пи си ва ња, ра
ти фи ка ци је, при хва та ња, одо бре ња или при сту па ња, из ја ви ти да се 
ова кон вен ци ја при ме њу је на све те ри то ри јал не је ди ни це или са мо 
на јед ну или ви ше њих и мо же да из ме ни ову из ја ву под но ше њем 
дру ге из ја ве у би ло ком тре нут ку. 

(2) Ове из ја ве се до ста вља ју де по зи та ру и у њи ма се из ри чи то 
на во де те ри то ри јал не је ди ни це на ко је се Кон вен ци ја при ме њу је.

(3) Ако др жа ва не да из ја ву пред ви ђе ну овим чла ном, Кон вен
ци ја се при ме њу је на це ло куп ну те ри то ри ју те др жа ве.

Члан 60.
(1) Сва ка др жа ва уго вор ни ца мо же нај ка сни је у тре нут ку ра

ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бра ва ња, или да ва ња из ја ве у скла
ду са чла ном 59. ста ви ти јед ну или обе ре зер ве пред ви ђе не чла ном 
54. став 2. и чла ном 55. Ни јед на дру га ре зер ва ни је до пу ште на.

(2) Сва ка др жа ва мо же у сва ком тре нут ку по ву ћи ре зер ву ко ју 
је ста ви ла. О по вла че њу ре зер ве оба ве шта ва се де по зи тар.
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(3) Деј ство ре зер ве пре ста је пр вог да на тре ћег ка лен дар ског 
ме се ца на кон оба ве ште ња на ве де ног у прет ход ном ста ву.

Члан 61.
(1) Кон вен ци ја сту па на сна гу пр вог да на ме се ца ко ји сле ди 

на кон ис те ка пе ри о да од три ме се ца по сле де по но ва ња тре ћег ин
стру мен та о ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо бре њу, пред ви ђе
них чла ном 57.

(2) На кон то га, Кон вен ци ја сту па на сна гу:
а) за сва ку др жа ву ко ја је ра ти фи ку је, при хва ти или на кнад

но одо бри, пр вог да на ме се ца ко ји сле ди на кон ис те ка пе ри о да од 
три ме се ца по сле де по но ва ња ње ног ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји, 
при хва та њу, одо бре њу или при сту па њу;

б) за сва ку др жа ву ко ја јој при сту пи, пр вог да на ме се ца ко ји 
сле ди на кон про те ка три ме се ца од ис те ка пе ри о да од шест ме се ци 
пред ви ђе ног чла ном 58. став 3;

в) за те ри то ри јал не је ди ни це на ко је је, у скла ду са чла ном 59. 
про ши ре на при ме на Кон вен ци је, пр вог да на ме се ца ко ји сле ди на
кон ис те ка пе ри о да од три ме се ца по сле оба ве ште ња пред ви ђе ног 
тим чла ном.

Члан 62.
Сва ка др жа ва уго вор ни ца мо же от ка за ти Кон вен ци ју пи са ним 

са оп ште њем де по зи та ру. От ка зи ва ње се мо же огра ни чи ти на по је
ди не те ри то ри јал не је ди ни це на ко је се Кон вен ци ја при ме њу је.

От ка зи ва ње про из во ди деј ство пр вог да на ме се ца на кон ис те
ка два на ест ме се ци од да на при је ма са оп ште ња од стра не де по зи
та ра. Ка да је у са оп ште њу пре ци зи ран ду жи пе ри од, от ка зи ва ње ће 
про из ве сти деј ство по ис те ку ток ду жег пе ри о да.

Члан 63.
Де по зи тар оба ве шта ва др жа ве чла ни це Ха шке кон фе рен ци је 

за ме ђу на род но при ват но пра во као и др жа ве ко је су при сту пи ле 
Кон вен ци ји у скла ду са од ред ба ма чла на 58. о сле де ћем:

а) пот пи си ва њу, ра ти фи ка ци ји, при хва та њу и одо бре њу пред
ви ђе ним чла ном 57;

б) при сту па њи ма и при го во ри ма про тив при сту па ња пред ви
ђе ним чла ном 58;

в) да ту му сту па ња на сна гу Кон вен ци је у скла ду са чла ном 61;
г) из ја ва ма на ве де ним у чла ну 34. став 2. и чла ну 59;
д) спо ра зу ми ма на ве де ним у чла ну 39;
ђ) ре зер ва ма на ве де ним у чла ну 54. став 2. и чла ну 55, и о по

вла че њу на ве де ном у чла ну 60. став 2;
е) от ка зи ва њи ма пред ви ђе ним чла ном 62.
Као по твр ду, до ле на ве де ни, као про пи сно овла шће ни, пот пи

са ли су ову кон вен ци ју.
Са чи ње но у Ха гу, 19. ок то бра 1996. го ди не, на фран цу ском 

и ен гле ском је зи ку, при че му су оба тек ста под јед на ко ве ро до стој
на, у јед ном при мер ку ко ји ће би ти де по но ван у ар хи ва ма Вла де 
Кра ље ви не Хо лан ди је и чи ја ће ове ре на ко пи ја би ти до ста вље на 
ди пло мат ским пу тем сва кој др жа ви ко ја је би ла чла ни ца Ха шке 
кон фе рен ци је за ме ђу на род но при ват но пра во у вре ме одр жа ва ња 
ње ног осам на е стог за се да ња.

Члан 3.
Од ре ђу је се ми ни стар ство над ле жно за по ро дич ну за шти ту 

да по сту па као цен трал ни ор ган Ре пу бли ке Ср би је над ле жан за из
вр ша ва ње оба ве за из Кон вен ци је.

Ми ни стар ство над ле жно за по ро дич ну за шти ту над ле жно је 
и за при јем зах те ва пред ви ђе них у чл. 8, 9. и 33. Кон вен ци је и за 
из да ва ње по твр да из чла на 40. став 3. Кон вен ци је.

Члан 4.
При ли ком де по но ва ња ра ти фи ка ци о ног ин стру мен та, над ле

жни ор ган Ре пу бли ке Ср би је ће де по зи та ра, Ми ни стар ство спољ
них по сло ва Кра ље ви не Хо лан ди је, у скла ду са чла ном 34. став 2. 
и чла ном 45. став 2. Кон вен ци је, оба ве сти ти да је за при јем зах те ва 
дру гих др жа ва уго вор ни ца за до ста вља ње ин фор ма ци ја од зна ча ја 
за за шти ту де те та над ле жно ми ни стар ство над ле жно за по ро дич ну 
за шти ту. 

Члан 5.
При ли ком де по но ва ња ра ти фи ка ци о ног ин стру мен та, у скла

ду са чла ном 60. став 1. Кон вен ци је, над ле жни ор ган Ре пу бли ке 
Ср би је ће де по зи та ра, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Кра ље ви не 
Хо лан ди је, оба ве сти ти да Ре пу бли ка Ср би ја, у скла ду са чла ном 
55. став 1. Кон вен ци је, за др жа ва над ле жност сво јих ор га на за од
ре ђи ва ње ме ра за за шти ту имо ви не де те та ко ја се на ла зи на ње ној 
те ри то ри ји и за др жа ва пра во да не при зна ро ди тељ ску од го вор
ност или ме ру ко ја је не спо ји ва са ме ром од ре ђе ном од стра не ње
них ор га на у по гле ду те имо ви не.

Члан 6.
О из вр ша ва њу од ре да ба овог за ко на ста ра се ми ни стар ство 

над ле жно за по ро дич ну за шти ту.

Члан 7.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Про то ко ла  
о упра вља њу на но сом уз Оквир ни спо ра зум о сли ву  

ре ке Са ве

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о упра вља њу 
на но сом уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, ко ји је до не ла 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Четвртој седници Другог 
редовног заседања у 2015. години, 5. новембра 2015. године.

ПР број 140
У Бе о гра ду, 6. новембра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Про то ко ла о упра вља њу на но сом  
уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о упра вља њу на но сом уз Оквир ни 

спо ра зум о сли ву ре ке Са ве са чи њен у Брч ком 6. ју ла 2015. го ди не 
у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла о упра вља њу на но сом уз Оквир ни спо ра зум 

о сли ву ре ке Са ве, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на 
срп ски је зик, гла си:

PRO TO COL 
ON SE DI MENT MA NA GE MENT TO THE FRA ME WORK 

AGRE E MENT ON THE SA VA RI VER BA SIN

Bo snia and Her ze go vi na, the Re pu blic of Cro a tia, the Re pu blic of 
Ser bia and the Re pu blic of Slo ve nia (he re i naf ter: the Par ti es),

Pur su ant to the pro vi si ons re fer red to in Ar tic le 30 and ta king in to 
ac co unt Ar tic le 8, Ar tic le 10 pa ra graph 4, Ar tic le 11 pa ra graphs a, b and 
c of the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver Ba sin do ne at Kranj
ska Go ra on 3 De cem ber 2002 (he re i naf ter: FA SRB), 

Ha ving in mind that se di ment is an es sen tial, in te gral and dyna
mic part of the ri ver system and forms a va ri ety of ha bi tats and en vi
ron ments,
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Re cog ni zing that se di ment ma na ge ment is im por tant for ma in ta i
ning of the wa ter re gi me,

Wis hing to esta blish and im pro ve na vi ga tion and ma in te nan ce of 
na vi ga ble parts of the Sa va Ri ver and its tri bu ta ri es,

Af fir ming the need to pro mo te ac ti ve in ter na ti o nal co o pe ra tion 
among the Par ti es to en han ce ap pro pri a te po li ci es and to re in for ce and 
co or di na te ac tion at all ap pro pri a te le vels for pro mo ting su sta i na ble se
di ment ma na ge ment re la ted to qu a lity and qu an tity is su es,

Pro mo ting su sta i na ble se di ment ma na ge ment so lu ti ons, which ca
re fully ba lan ce the so cioeco no mic and en vi ron men tal va lu es to be set 
wit hin the who le Sa va Ri ver Ba sin,

Ta king in to con si de ra tion, the Di rec ti ve 2000/60/EC of the EU 
Par li a ment and of the Co un cil of 23 Oc to ber 2000, esta blis hing a fra
me work for com mu nity ac tion in the fi eld of wa ter po licy (Wa ter Fra
me work Di rec ti ve) and all ot her re le vant EU le gi sla tion, as well as 
Euro pean Agre e ment on Main In land Wa ter ways of In ter na ti o nal Im
por tan ce (AGN), 

Ha ve agreed as fol lows:

Part I 
GE NE RAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 1

DE FI NI TI ONS

1. For the pur po se of this Pro to col:
(a) “The Sa va Ri ver Ba sin” me ans the ge o grap hi cal area ex ten ded 

over the ter ri to ri es of the Par ti es, de ter mi ned by the wa ter shed li mits of 
the Sa va Ri ver and its tri bu ta ri es, which com pri ses sur fa ce and gro und 
wa ters, flo wing in to a com mon ter mi nus;

(b) “FA SRB” me ans the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri
ver Ba sin, do ne at Kranj ska Go ra, Slo ve nia, on 3 De cem ber 2002, in
clu ding amend ments sti pu la ted wit hin the Agre e ment on Amend ments 
to the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver Ba sin and Pro to col on 
Na vi ga tion Re gi me to the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver 
Ba sin, do ne at Lju blja na on 2 April 2004;

(c) “Sa va Com mis sion” me ans the In ter na ti o nal Sa va Ri ver Ba sin 
Com mis sion esta blis hed by Ar tic le 15 of the FA SRB;

(d) “Im pact” me ans any adver se or de tri men tal ef fect on the ri ver 
en vi ron ment re sul ting from a chan ge in wa ter or se di ment re gi me, ca u
sed by hu man ac ti vity, and which chan ge may af fect li fe and pro perty, 
sa fety of fa ci li ti es, and the aqu a tic ecosystem con cer ned;

(e) “Main tri bu ta ri es of the Sa va Ri ver” are de fi ned in An nex I to 
this Pro to col;

(f) “Wa ter re gi me” me ans qu an tity and qu a lity con di ti ons of the 
wa ters of the Sa va Ri ver Ba sin in spa ce and ti me in flu en ced by hu man 
ac ti vi ti es and/or na tu ral chan ges;

(g) “Wa ter way” me ans na vi ga ble part of Sa va Ri ver and its main 
tri bu ta ri es; 

(h) “Se di ment re gi me” me ans qu an tity and qu a lity con di ti ons of 
the se di ment of the Sa va Ri ver Ba sin in spa ce and ti me in flu en ced by 
hu man ac ti vi ti es and/or na tu ral chan ges;

(i) “Se di ment” me ans so lid ma te rial that is or can be tran spor ted 
by or de po si ted from wa ter;

(j) “Se di ment ma na ge ment” me ans or ga ni zed and co or di na ted se
di ment re la ted ac ti vi ti es pro vi ded in ac cor dan ce with cer tain po li ci es, 
plans and pro gram mes to ac hi e ve main so cial, eco no mic and en vi ron
men tal ob jec ti ves;

(k) “Dred ging” is ex ca va ti on of se di ment and me ans an ac ti vity 
or ope ra tion usu ally car ried out at le ast partly un der wa ter with the pur
po se of gat he ring up bot tom se di ments and dis po sing of them at a dif
fe rent lo ca tion;

(l) “Ca pi tal dred ging” me ans dred ging in sco pe of cre a ting new 
en gi ne e ring works such as new wa ter ways, new har bo urs, land rec la
ma tion and dred ging al lo wed in ac cor dan ce with na ti o nal law; 

(m) “Ma in te nan ce dred ging” me ans dred ging for ma in te nan ce 
and im pro ve ment of the wa ter way to en su re sa fe na vi ga tion, or dred
ging for ma in te nan ce and im pro ve ment of wa ter re gi me per for med in 
ac cor dan ce with na ti o nal law;

(n) “En vi ron men tal re me dial dred ging” me ans dred ging of pol lu
ted se di ments to sol ve en vi ron men tal pro blems;

(o) “Pol lu tion” me ans the di rect or in di rect in tro duc tion, as a re
sult of hu man ac ti vity, of sub stan ces in to the en vi ron ment which may 
be har mful to hu man he alth or the qu a lity of aqu a tic ecosystems and 
ter re strial ecosystem di rect de pen ding on aqu a tic ecosystem;

(p) “Sa va Ri ver Ba sin Ma na ge ment Plan” me ans the plan de ve lo
ped in ac cor dan ce with Ar tic le 12 of the FA SRB.

2. Ot her terms from this Pro to col that are not se pa ra tely de fi ned 
shall be in ter pre ted in ac cor dan ce with the FA SRB.

Ar tic le 2

SCO PE

1. The Par ti es agree to re gu la te the pro ce du res of mu tual co o pe ra
tion re la ted to su sta i na ble se di ment ma na ge ment to pro tect the in te grity 
of the wa ter and se di ment re gi me in the Sa va Ri ver Ba sin.

2. This Pro to col shall apply to su sta i na ble se di ment ma na ge ment 
and com pri se: 

(a) qu a lity is su es such as se di ment pol lu tion, in clu ding riskas ses
sment, con trol of so ur ce and de po si tion of pol lu ted se di ment; and 

(b) qu an tity is su es such as dred ging, ero sion and tor rent con trol, 
re ser vo ir se di men ta tion and morp ho lo gi cal chan ges. 

Part II 
SE DI MENT MA NA GE MENT

Ar tic le 3

PRIN CI PLES OF SU STA I NA BLE SE DI MENT MA NA GE MENT

The Par ti es shall co o pe ra te in or der to ac hi e ve su sta i na ble se di
ment ma na ge ment in the Sa va Ri ver Ba sin by:

(a) Re spec ting the na tu ral pro ces ses;
(b) Re spec ting the wa ter re gi me;
(c) Re cog ni zing the se di ment, con si de ring its qu a lity and qu an

tity, as re so ur ce;
(d) Pro vi ding the ba lan ce bet we en so cioeco no mic and en vi ron

men tal va lu es of se di ment;
(e) Plan ning and exe cu ting me a su res to re du ce up or downstre am 

im pacts;
(f) Pro vi ding the in te gra ted ri verse di mentsoilgro und wa ter so

lu ti ons; 
(g) Sup por ting and in cre a sing the co o pe ra tion with sta ke hol ders.

Ar tic le 4

SA VA RI VER BA SIN SE DI MENT MA NA GE MENT PLAN

1. The Par ti es shall de ve lop a jo int Sa va Ri ver Ba sin Se di ment 
Ma na ge ment Plan (he re i naf ter: the Se di ment Ma na ge ment Plan).

2. The Se di ment Ma na ge ment Plan shall be adop ted by the Sa va 
Com mis sion.

3. The Se di ment Ma na ge ment Plan shall co ver the fol lo wing is
su es, in ter alia:

(a) se di ment ba lan ce thro ug ho ut the ri ver system;
(b) se di ment mo ni to ring;
(c) eva lu a tion of se di ment qu a lity and qu an tity;
(d) me a su res to pre vent im pacts and pol lu tion of wa ter or se di

ment re sul ting from dred ging;
(e) me a su res to con trol ero sion, tor rents and ot her se di ment pro

ces ses;
(f) me a su res to en su re and ma in tain in te grity of wa ter re gi me;
(g) me a su res to pro vi de, en su re and ma in tain con di ti ons for sa fe 

na vi ga tion;
(h) me a su res to pro tect we tlands are as and re ten tion spa ces;
(i) me a su res to con trol re ser vo ir se di men ta tion;
(j) de sig na ted are as for ca pi tal dred ging;
(k) gu i dan ce for the se di ment dis po sal, tre at ment and use;
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(l) in sti tu ti o nal ar ran ge ments for im ple men ta tion of the Se di ment 
Ma na ge ment Plan.

4. The Se di ment Ma na ge ment Plan shall de fi ne the de ta i led con
tents of the In for ma tion of Plan ned Dred ging. 

5. The Sa va Com mis sion shall adopt the first Se di ment Ma na ge
ment Plan no la ter than six years af ter this Pro to col en ters in to for ce. 
The Se di ment Ma na ge ment Plan shall be re vi sed at le ast every six years.

Ar tic le 5

PRO GRAM FOR DE VE LOP MENT OF SE DI MENT  
MA NA GE MENT PLAN

1. The Sa va Com mis sion shall adopt a Pro gram for De ve lop ment 
of the Se di ment Ma na ge ment Plan (he re i naf ter: the Pro gram), wit hin 
six months as of the en try in to for ce of this Pro to col. 

2. The Pro gram shall com pri se all ele ments re le vant for de ve lop
ment of the Se di ment Ma na ge ment Plan, in clu ding re spon si bi li ti es of 
the Par ti es, mec ha nisms of the plan de ve lop ment, hol ders of the par ti
cu lar ac ti vi ti es and the ir re a li sa tion de a dli nes. 

Ar tic le 6

CO OR DI NA TION/HAR MO NI ZA TION OF PLANS

The Par ti es shall ta ke ap pro pri a te steps to co or di na te and/or har
mo ni ze the Se di ment Ma na ge ment Plan, the Sa va Ri ver Ba sin Ma na
ge ment Plan and ot her plans and pro gram mes de a ling with wa ter ma
na ge ment and se di ment ma na ge ment for ac hi e ving com mon syner gi es 
and be ne fits ha ving re gard to the ob jec ti ves of the FA SRB ac cor dingly.

Ar tic le 7

CO OR DI NA TED SYSTEM OF SE DI MENT MO NI TO RING

The Par ti es shall esta blish a co or di na ted system of se di ment mo
ni to ring in or der to pro vi de all da ta ne ces sary for de ve lop ment and im
ple men ta tion of the Se di ment Ma na ge ment Plan.

Ar tic le 8

DRED GING

1. The Par ti es shall per form only ma in te nan ce and en vi ron men tal 
re me dial dred ging. 

2. Ca pi tal dred ging shall be al lo wed only in the de sig na ted are as 
that are in ac cor dan ce with Se di ment Ma na ge ment Plan and na ti o nal law. 

3. The dred ging shall be per for med only by na tu ral or le gal per
son, which is, in ac cor dan ce with na ti o nal law of the Party, en ti tled to 
per form dred ging. 

Ar tic le 9

IN FOR MA TION ON PLAN NED DRED GING

1. Each Party shall de ve lop the In for ma tion on Plan ned Dred ging 
on yearly ba sis. 

2. Un til the Se di ment Ma na ge ment Plan is adop ted, the In for ma
tion on Plan ned Dred ging shall con tain at le ast the fol lo wing:

(a) plan ned lo ca ti ons and types of dred ging in clu ding as ses sment 
of qu an tity and qu a lity of se di ment to be dred ged for Sa va Ri ver and its 
main tri bu ta ri es;

(b) met hods for se di ment dis po sal;
(c) met hods for se di ment tre at ment in ca se the se di ment is pol lu ted;
(d) sum ma ri zed qu an ti ti es of dred ged se di ment for the subba sins 

of ot her tri bu ta ri es. 
3. The Sa va Com mis sion shall esta blish the Tem pla te for the In for ma

tion on Plan ned Dred ging un til the Se di ment Ma na ge ment Plan is adop ted.
4. Each Party shall de ve lop Re port on re a li za tion of the ac ti vi ti es 

un der the In for ma tion on Plan ned Dred ging for pre vi o us year.
5. In for ma tion on Plan ned Dred ging for the next year shall be sent 

to the Sa va Com mis sion un til the end of the cur rent year. 

6. Re port on Re a li za tion of the ac ti vi ti es un der the In for ma tion on 
Plan ned Dred ging for pre vi o us year shall be sent to the Sa va Com mis
sion by the end of March of the cur rent year.

7. The Par ti es shall be in for med abo ut the In for ma tion on plan ned 
dred ging and Re port of Re a li za tion thro ugh the Sa va Com mis sion. On re
qu est of any Party, the Sa va Com mis sion shall or ga ni ze con sul ta ti ons with 
ot her Par ti es re la ted to any is sue of im por tan ce for de ve lop ment and im
ple men ta tion of the ac ti vi ti es un der the In for ma tion on Plan ned Dred ging.

Part III 
IN STI TU TI O NAL AR RAN GE MENTS AND CO O PE RA TION

Ar tic le 10

COM PE TENT AUT HO RI TI ES AND FO CAL PO INT

1. Each Party shall de sig na te the com pe tent aut ho rity/aut ho ri ti es 
which shall be re spon si ble for im ple men ta tion of this Pro to col and no
mi na te its Fo cal po int for of fi cial com mu ni ca tion in im ple men ta tion of 
this Pro to col, on its be half. 

2. Each Party shall, no la ter than on the da te of en try in to for ce of 
this Pro to col no tify the Sa va Com mis sion of the com pe tent aut ho rity/
aut ho ri ti es and na me and ad dress of its Fo cal po int. Each Party shall 
for thwith no tify the Sa va Com mis sion of any chan ges in com pe tent 
aut ho rity/aut ho ri ti es and na me and ad dress of its Fo cal po int.

3. The Sa va Com mis sion shall for thwith in form the Par ti es of the 
no ti fi ca ti ons re ce i ved un der Pa ra graph 2 abo ve. 

Ar tic le 11

EX CHAN GE OF IN FOR MA TION

1. The Par ti es shall, eit her di rectly or thro ugh the mec ha nisms of 
the Sa va Com mis sion, ex chan ge re a so nably ob ta i na ble in for ma tion on 
su bjects re la ted to the im ple men ta tion of this Pro to col. 

2. The Par ti es which ha ve agreed to ex chan ge in for ma tion di
rectly among them shall ne vert he less com mu ni ca te such in for ma tion to 
the Sa va Com mis sion. The lat ter shall com mu ni ca te this in for ma tion to 
the ot her Par ti es. 

Ar tic le 12

COM MON RE SE ARCH AND DE VE LOP MENT

The Par ti es shall, as ap pro pri a te, ini ti a te re se arch and co o pe ra
te in the de ve lop ment of met hods and tec hno lo gi es for the su sta i na ble 
se di ment ma na ge ment. For the se pur po ses, the Par ti es shall en co u ra ge 
and ac ti vely pro mo te sci en ti fic and tec hno lo gi cal co o pe ra tion, in clu
ding re se arch aimed at li mi ting im pact to wa ter and ecosystem ca u sed 
by dred ging and pre ven ting and li mi ting the con se qu en ces of dred ging. 

Ar tic le 13

ME E TING OF THE PAR TI ES

Me e ting of the Par ti es as sti pu la ted un der Ar tic le 14 of the FA
SRB shall al so ser ve as the Me e ting of the Par ti es to this Pro to col. 

Ar tic le 14

IN TER NA TI O NAL SA VA RI VER BA SIN COM MIS SION

The Sa va Com mis sion shall exer ci se its fun cti ons de fi ned in the 
FA SRB, mu ta tis mu tan dis, for the im ple men ta tion of this Pro to col. 

Ar tic le 15

SEC RE TA RI AT

The Sec re ta ri at de fi ned in Ar tic le 18 of the FA SRB shall exer ci se 
its fun cti ons de fi ned in the FA SRB, mu ta tis mu tan dis, for the im ple
men ta tion of this Pro to col. 
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Ar tic le 16

MO NI TO RING OF IM PLE MEN TA TION OF THE PRO TO COL

The met ho do logy of per ma nent mo ni to ring esta blis hed pur su ant 
to Ar tic le 21 of the FA SRB shall al so apply to the mo ni to ring of im ple
men ta tion of this Pro to col. 

Part IV 
FI NAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 17

DIS PU TE SET TLE MENT

Any dis pu te ari sing bet we en two or mo re Par ti es re gar ding the 
in ter pre ta tion or im ple men ta tion of this Pro to col shall be set tled in ac
cor dan ce with the pro ce du re set forth in the FA SRB. 

Ar tic le 18

RE LA TI ON SHIP OF THE PRO TO COL WITH THE FA SRB

Ex cept when ot her wi se pro vi ded in this Pro to col, the pro vi si ons 
of the FA SRB re la ting to its Pro to cols shall apply to this Pro to col. 

Ar tic le 19

OT HER AGRE E MENTS

1. Not hing in this Pro to col shall af fect the rights and obli ga ti ons 
of a Party ari sing from any agre e ment be ing in for ce on the da te on 
which this Pro to col en ters in to for ce.

2. For the im ple men ta tion of this Pro to col, the Par ti es may en ter 
in to bi la te ral or mul ti la te ral agre e ments or ar ran ge ments, which shall 
not con tra dict this Pro to col. 

Ar tic le 20

RE SER VA TI ONS

No re ser va ti ons may be ma de to this Pro to col. 

Ar tic le 21

DU RA TION AND EN TRY IN TO FOR CE

1. This Pro to col shall be con clu ded for an in de fi ni te pe riod of ti me.
2. This Pro to col shall be su bject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap

pro val.
3. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val shall be de

po si ted as soon as pos si ble with the De po si tary. The De po si tary shall 
no tify the Par ti es of the da te of the de po sit of each in stru ment of ra ti fi
ca tion, ac cep tan ce or ap pro val.

4. This Pro to col shall en ter in to for ce on the thir ti eth day af ter the 
da te of de po sit of the fo urth in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or 
ap pro val. The De po si tary shall no tify the Par ti es of the da te of the en try 
in to for ce of this Pro to col. 

Ar tic le 22

AMEND MENTS, WIT HDRA WAL AND TER MI NA TION

1. The pro vi si ons of the FA SRB re la ted to amend ments and wit
hdra wal shall apply to this Pro to col.

2. This Pro to col may be ter mi na ted by mu tual agre e ment of all 
Par ti es.

3. This Pro to col shall ter mi na te in ca se of the ter mi na tion of the 
FA SRB. 

Ar tic le 23

IN TER NA TI O NAL BOR DERS

Esta blis hing and mar king of in ter sta te bor ders among the Par ti es shall 
not be af fec ted by any pro vi sion of this Pro to col or its im ple men ta tion.

Ar tic le 24

DE PO SI TARY

1. The Go vern ment of the Re pu blic of Slo ve nia shall be the De
po si tary of this Pro to col.

2. The De po si tary shall, upon en try in to for ce of this Pro to col, 
en su re its re gi stra tion in ac cor dan ce with Ar tic le 102 of the Char ter of 
Uni ted Na ti ons. 

Do ne at Brč ko, on July 6, 2015 in fo ur ori gi nals in the En glish 
lan gu a ge, one to be re ta i ned by each Party. 

An nex I. List of the main tri bu ta ri es of the Sa va Ri ver

Ri ver Conflu en ce
(lleft; rright) Trib. or der Ri ver ba sin si ze

[km²]
Ri ver length 

[km] Co un tri es sha ring the (sub)basins

Sa va 97,713.2 944.7 SI, HR, BA, RS, ME, AL
Lju blja ni ca r 1st 1,860.0 41.0 SI

Sa vi nja l 1st 1,849.0 93.9 SI
Kr ka r 1st 2,247.0 94.6 SI

So tla/Su tla l 1st 584.3 88.6 SI, HR
Kra pi na l 1st 1,237.0 66.9 HR

Ku pa/Kol pa r 1st 10,225.6 297.4 HR, SI, BA
Do bra r 2nd 1,428.0 104.2 HR
Ko ra na r 2nd 2,301.5 138.6 HR, BA
Gli na r 2nd 1,427.1 112.2 HR, BA
Lo nja l 1st 4,259.0 49.1 HR
Če sma l 2nd 3,253.0 105.7 HR

Glo gov ni ca r 3rd 1,302.0 64.5 HR
Ilo va (Tre bež) l 1st 1,796.0 104.6 HR

Una r 1st 9,828.9 214.6 BA, HR
Sa na r 2nd 4,252.7 141.9 BA
Vr bas r 1st 6,273.8 249.7 BA
Pli va l 2nd 1,325.7 26.8 BA
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Ri ver Conflu en ce
(lleft; rright) Trib. or der Ri ver ba sin si ze

[km²]
Ri ver length 

[km] Co un tri es sha ring the (sub)basins

Or lja va l 1st 1,618.0 87.6 HR
Ukri na r 1st 1,504.0 80.7 BA
Bo sna r 1st 10,809.8 281.6 BA
La šva l 2nd 958.1 56.6 BA

Kri va ja r 2nd 1,494.5 73.5 BA
Spre ča r 2nd 1,948.0 138.8 BA
Ti nja r 1st 904.0 99.4 BA
Dri na r 1st 20,319.9 346.0 ME, AL, BA, RS
Pi va l 2nd 1,784.0 ME
Ta ra r 2nd 2,006.0 ME, BA

Će ho ti na r 2nd 1,237.0 125.0 ME, BA
Pra ča l 2nd 1,018.5 55.0 BA
Lim r 2nd 5,967.7 193.0 AL, ME, RS, BA
Uvac r 3rd 1,596.3 114.5 RS, BA

Dri nja ča l 1st 1,090.6 87.5 BA
Bo sut l 1st 2,943.1 186.0 HR, RS

Ko lu ba ra r 1st 3,638.4 86.6 RS
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ПРО ТО КОЛ 
О УПРА ВЉА ЊУ НА НО СОМ УЗ ОКВИР НИ СПО РА ЗУМ О 

СЛИ ВУ РЕ КЕ СА ВЕ

Бо сна и Хер це го ви на, Ре пу бли ка Хр ват ска, Ре пу бли ка Ср би ја 
и Ре пу бли ка Сло ве ни ја (у да љем тек сту: Стра не).

У скла ду са од ред ба ма чла на 30. став 1. Оквир ног спо ра зу ма 
о сли ву ре ке Са ве, пот пи са ног у Крањ ској Го ри, 3. де цем бра 2002. 
го ди не (у да љем тек сту: Оквир ни спо ра зум),

Има ју ћи у ви ду да на нос пред ста вља су штин ски, ин те грал ни 
и ди на ми чан еле мент реч ног си сте ма и да чи ни са став ни део ра
зних ста ни шта и окру же ња,

Пре по зна ју ћи да је упра вља ње на но сом ве о ма ва жно за одр
жа ва ње вод ног ре жи ма,

Са же љом да се ус по ста ви и уна пре ди пло вид ба и одр жа ва ње 
плов них де о ни ца ре ке Са ве и ње них при то ка, 

По твр ђу ју ћи по тре бу да се про мо ви ше ак тив на ме ђу на род на 
са рад ња из ме ђу Стра на у ци љу уна пре ђи ва ња од го ва ра ју ћих по ли
ти ка, и да се оја ча ју и ко ор ди ни ра ју ак тив но сти на свим од го ва ра
ју ћим ни во и ма у свр ху про мо ви са ња одр жи вог упра вља ња на но
сом ве за но за ње гов ква ли тет и ко ли чи ну,

Про мо ви шу ћи ре ше ња одр жи вог упра вља ња на но сом, ко ји ма 
се па жљи во ба лан си ра ју дру штве ноеко ном ске и вред но сти жи
вот не сре ди не а ко ја ће се ус по ста ви ти у це лом сли ву ре ке Са ве, 

Узи ма ју ћи у об зир, Ди рек ти ву 2000/60/ЕК Европ ског пар ла
мен та и Са ве та Европ ске уни је од 23. ок то бра 2000. го ди не ко јом 
се ус по ста вља оквир за ак тив но сти Уни је у обла сти по ли ти ке во
да (у да љем тек сту: Ди рек ти ва 2000/60/ЕК) и дру гих ре ле вант них 
про пи са Европ ске уни је, као и Европ ски спо ра зум о глав ним уну
тра шњим плов ним пу те ви ма од ме ђу на род ног зна ча ја (АГН), 

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

ДЕО I 
ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 
Де фи ни ци је

1. За по тре бе овог про то ко ла по је ди ни из ра зи има ју сле де ће 
зна че ње:

а)  „Слив ре ке Са ве” је ге о граф ско под руч је ко је се про сти ре 
нa те ри то ри ја ма Стра на, од ре ђе но во до дел ни ца ма сли ва ре ке Са ве 
и ње них при то ка, ко је об у хва та по вр шин ске и под зем не во де ко је 
те ку пре ма за јед нич ком ушћу;

б) „Оквир ни спо ра зум” je Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са
ве пот пи сан у Крањ ској Го ри у Сло ве ни ји 3. де цем бра 2002. го ди
не, укљу чу ју ћи из ме не и до пу не утвр ђе не Спо ра зу мом о из ме на ма 
и до пу на ма Оквир ног спо ра зу ма о сли ву ре ке Са ве и Про то ко ла о 
ре жи му пло вид бе уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, пот пи
са ним у Љу бља ни 2. апри ла 2004. го ди не;

в) „Сав ска ко ми си ја” je Ме ђу на род на ко ми си ја за слив ре ке 
Са ве осно ва на на осно ву чланa 15. Оквир ног спо ра зу ма;

г) „Ути цај” озна ча ва би ло ка кво не по вољ но или штет но деј
ство на жи вот ну сре ди ну ре ке до ког до ла зи услед про ме на вод ног 
ре жи ма или ре жи ма на но са, про у зро ко ва них људ ском ак тив но шћу, 
а ко ја мо же има ти ути цај на жи во те и имо ви ну, си гур ност обје ка та, 
и пред мет них вод них еко си сте ма;

д) „Глав не при то ке ре ке Са ве” су де фи ни са не Анек сом I овог 
про то ко ла;

ђ) „Вод ни ре жим” озна ча ва ста ње ко ли чи на и ква ли те та во да 
у сли ву ре ке Са ве у про сто ру и вре ме ну, на ко је ути чу људ ске де
лат но сти и/или при род не про ме не, укљу чу ју ћи кли мат ске про ме не;

е) „Плов ни пут” озна ча ва плов ни део ре ке Са ве и ње них глав
них при то ка;

ж) „Ре жим на но са” об у хва та ста ње ко ли чи на и ква ли те та на
но са у сли ву ре ке Са ве у про сто ру и вре ме ну, на ко је ути чу људ ске 
де лат но сти и/или при род не про ме не;

з) „На нос” озна ча ва чвр сту ма те ри ју ко ја се тран спор ту је или 
мо же да се тран спор ту је у во ди или ис та ло жа ва из во де;

и) „Упра вља ње на но сом” под ра зу ме ва ор га ни зо ва не и ко ор
ди ни ра не ак тив но сти ве за не за на нос, ко је се вр ше у скла ду са 

од ре ђе ним по ли ти ка ма, пла но ви ма и про гра ми ма у ци љу по сти за
ња глав них дру штве них, еко ном ских и еко ло шких ци ље ва; 

ј) „Ва ђе ње на но са” је ис коп на но са и озна ча ва ак тив ност или 
рад њу ко ја се обич но бар де ли мич но оба вља под во дом у ци љу ва ђе
ња на но са из реч ног ко ри та и ње го вог од ла га ња на дру гу ло ка ци ју;

к) „При вред но ва ђе ње на но са” озна ча ва ва ђе ње на но са у 
окви ру из во ђе ња но вих хи дро тех нич ких ра до ва као што су но ви 
плов ни пу те ви, но ве лу ке, уре ђе ње зе мљи шта, као и ва ђе ње на но са 
ко је је одо бре но по себ ном кон це си јом у скла ду са на ци о нал ним 
за ко ном;

л) „Ва ђе ње на но са у свр ху одр жа ва ња” зна чи ва ђе ње на но са у 
свр ху одр жа ва ња и уна пре ђе ња плов ног пу та у ци љу омо гу ћа ва ња 
си гур не пло вид бе, или ва ђе ње на но са у свр ху одр жа ва ња и уна
пре ђе ња вод ног ре жи ма;

м) „Ва ђе ње на но са ра ди ре ме ди ја ци је жи вот не сре ди не” озна
ча ва ва ђе ње за га ђе ног на но са у ци љу ре ша ва ња про бле ма за шти те 
жи вот не сре ди не;

н) „За га ђе ње” озна ча ва ди рект но или ин ди рект но уво ђе ње, 
као по сле ди це људ ске де лат но сти, ма те ри ја у жи вот ну сре ди ну ко
је мо гу би ти штет не по људ ско здра вље или ква ли тет вод них еко
си сте ма, као и коп не ног еко си сте ма ко ји ди рект но за ви си од вод
ног еко си сте ма;

о) „План упра вља ња сли вом ре ке Са ве” озна ча ва план из ра
ђен у скла ду са чла ном 12. Оквир ног спо ра зу ма.

2. Оста ли тер ми ни из овог про то ко ла ко ји ни су по себ но де
фи ни са ни ће се ту ма чи ти у скла ду са Оквир ним спо ра зу мом.

Члан 2. 
Пред мет про то ко ла

1. Стра не су са гла сне да ће ре гу ли са ти про це ду ре са рад ње у 
ве зи са одр жи вим упра вља њем на но сом да би за шти ти ле је дин
ство ре жи ма во да и на но са у сли ву ре ке Са ве. 

2. Овај про то кол се при ме њу је на одр жи во упра вља ње на но
сом и об у хва та: 

а) пи та ња ква ли те та, као што су за га ђе ње на но са, укљу чу ју ћи 
про це ну ри зи ка, кон тро лу по ре кла и од ла га ња за га ђе ног на но са и 

б) пи та ња ко ли чи на, као што су ва ђе ње на но са, кон тро ла еро зи
је на сли ву и бу ји ца, за си па ње аку му ла ци ја и мор фо ло шке про ме не. 

ДЕО II 
УПРА ВЉА ЊЕ НА НО СОМ 

Члан 3. 
Прин ци пи одр жи вог упра вља ња на но сом

Стра не ће са ра ђи ва ти у ци љу по сти за ња одр жи вог упра вља
ња на но сом у сли ву ре ке Са ве: 

а) Во де ћи ра чу на о при род ним про це си ма; 
б) Во де ћи ра чу на о вод ном ре жи му; 
в) Пре по зна ју ћи на нос, у по гле ду ње го вог ква ли те та и ко ли

чи на, као ре сурс; 
г) Обез бе ђу ју ћи рав но те жу из ме ђу дру штве ноеко ном ских 

вред но сти и вред но сти на но са са аспек та жи вот не сре ди не; 
д) Пла ни ра ју ћи и при ме њу ју ћи ме ре за сма ње ње уз вод них 

или низ вод них ути ца ја;
ђ) Обез бе ђу ју ћи ин те грал на ре ше ња за во де, на нос, тло и под

зем не во де; 
е) По ма жу ћи и по ве ћа ва ју ћи са рад њу са раз ли чи тим за ин те

ре со ва ним стра на ма.

Члан 4. 
План упра вља ња на но сом за слив ре ке Са ве 

1. Стра не ће из ра ди ти План упра вља ња на но сом за слив ре ке 
Са ве (у да љем тек сту: План упра вља ња на но сом).

2. Сав ска ко ми си ја, ће до не ти План упра вља ња на но сом.
3. План упра вља ња на но сом ће, из ме ђу оста лог, об у хва ти ти 

сле де ћа пи та ња:
а) би ланс на но са у реч ном си сте му; 
б) пра ће ње ре жи ма на но са;
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в) про це ну ква ли те та и ко ли чи на на но са; 
г) ме ре ко ји ма се спре ча ва ути цај и за га ђе ње во да или на но са 

услед ва ђе ња на но са; 
д) ме ре за кон тро лу еро зи је, бу ји ца и оста лих про це са у ве зи 

са на но сом; 
ђ) ме ре ко ји ма се обез бе ђу је и одр жа ва је дин ство вод ног ре

жи ма; 
е) ме ре ко ји ма се омо гу ћа ва ју, обез бе ђу ју и одр жа ва ју усло ви 

за си гур ну пло вид бу; 
ж) ме ре за шти те мо чвар них под руч ја и ре тен зи о них про сто ра; 
з) ме ре за кон тро лу за си па ња аку му ла ци ја;
и) под руч ја од ре ђе на за при вред но ва ђе ње на но са;
ј) смер ни це за од ла га ње, об ра ду и ко ри шће ње на но са;
к) од но се из ме ђу ин сти ту ци ја за спро во ђе ње Пла на упра вља

ња на но сом. 
4. План упра вља ња на но сом ће де фи ни са ти де та љан са др жај 

ин фор ма ци је о пла ни ра ном ва ђе њу на но са.
5. Сав ска ко ми си ја ће, не ка сни је од шест го ди на од сту па ња 

на сна гу овог про то ко ла, до не ти пр ви План упра вља ња на но сом. 
План упра вља ња на но сом ће би ти ре ви до ван сва ких шест го ди на.

Члан 5. 
Про грам за из ра ду Пла на упра вља ња на но сом 

Сав ска ко ми си ја ће до не ти Про грам за из ра ду Пла на упра
вља ња на но сом (у да љем тек сту: Про грам), у ро ку од шест ме се ци 
од да на сту па ња на сна гу овог про то ко ла. 

Про грам ће са др жа ти све еле мен те зна чај не за из ра ду Пла
на упра вља ња на но сом, укљу чу ју ћи оба ве зе Стра на, ме ха ни зме за 
при пре му пла на, но си о це по је ди нач них ак тив но сти и ро ко ве њи
хо вог из вр ше ња. 

Члан 6. 
Ко ор ди на ци ја/ускла ђи ва ње пла но ва

Стра не ће пред у зе ти нео п ход не ко ра ке у ци љу ко ор ди на ци је 
и ускла ђи ва ња Пла на упра вља ња на но сом, Пла на упра вља ња сли
вом ре ке Са ве и оста лих пла но ва и про гра ма ко ји се ба ве пи та
њи ма упра вља ња во да ма и упра вља ња на но сом, ра ди по сти за ња 
си нер ги је и ко ри сти у скла ду са ци ље ви ма Оквир ног спо ра зу ма.

Члан 7. 
Ко ор ди ни ра ни си стем за мо ни то ринг на но са

Стра не ће ус по ста ви ти ко ор ди ни ра ни си стем за пра ће ње ре
жи ма на но са да би обез бе ди ле све по дат ке ко ји су нео п ход ни за 
из ра ду и спро во ђе ње Пла на упра вља ња на но сом. 

Члан 8. 
Ва ђе ње на но са 

1. Стра не ће оба вља ти са мо ва ђе ње на но са у свр ху одр жа ва
ња и ба ге ро ва ње у свр ху ре ме ди ја ци је жи вот не сре ди не. 

2. При вред но ва ђе ње на но са би ће до зво ље но са мо у за то од
ре ђе ним под руч ји ма. 

3. Ва ђе ње на но са мо же оба вља ти са мо овла шће но (а) ли це(а), 
у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством Стра на. 

Члан 9. 
Ин фор ма ци ја о пла ни ра ном ва ђе њу на но са

1. Сва ка Стра на ће из ра ди ти сво ју ин фор ма ци ју о пла ни ра
ном ва ђе њу на но са на го ди шњем ни воу.

2. До до но ше ња Пла на упра вља ња на но сом, ин фор ма ци ја о 
пла ни ра ном ва ђе њу на но са ће са др жа ти нај ма ње сле де ће ин фор
ма ци је: 

a) пла ни ра не ло ка ци је и вр сте ва ђе ња на но са, укљу чу ју ћи 
про це ну кван ти те та и ква ли те та на но са ко ји се ва ди из ре ке Са ве и 
ње них глав них при то ка; 

б) од ла га ње на но са;
в) по сту пак са на но сом у слу ча ју да је исти за га ђен; 
г) укуп не ко ли чи не на но са из ва ђе не на под сли во ви ма оста

лих при то ка. 

3. Сав ска ко ми си ја ће из ра ди ти, до до но ше ња Пла на упра
вља ња на но сом, углед ни при мер за ин фор ма ци ју о пла ни ра ном ва
ђе њу на но са.

4. Сва ка Стра на ће при пре ми ти из ве штај о спро ве де ним ак
тив но сти ма пла ни ра ним у окви ру ин фор ма ци је о пла ни ра ном ва
ђе њу на но са за прет ход ну го ди ну. 

5. Ин фор ма ци ја о пла ни ра ном ва ђе њу на но са за сле де ћу го
ди ну ће се сла ти Сав ској ко ми си ји до кра ја те ку ће го ди не.

6. Из ве штај о ре а ли за ци ји ак тив но сти у окви ру ин фор ма ци је 
о пла ни ра ном ва ђе њу на но са за прет ход ну го ди ну ће се сла ти Сав
ској ко ми си ји до кра ја мар та те ку ће го ди не.

7. Стра не ће, од Сав ске ко ми си је, би ти ин фор ми са не о ин фор
ма ци ји о пла ни ра ном ва ђе њу на но са и из ве шта ју о ре а ли за ци ји 
ак тив но сти. Сав ска ко ми си ја ће, на зах тев би ло ко је Стра не, ор га
ни зо ва ти кон сул та ци је са оста лим Стра на ма у ве зи са би ло ко јим 
пи та њем ко је је од зна ча ја за из ра ду и спро во ђе ње про гра ма ак тив
но сти у окви ру ин фор ма ци је о пла ни ра ном ва ђе њу на но са. 

ДЕО III 
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И СА РАД ЊА 

Члан 10. 
Над ле жна те ла и кон такт осо ба 

1. Сва ка Стра на ће од ре ди ти над ле жно те ло/те ла ко је ће би ти 
од го вор но за спро во ђе ње овог про то ко ла и име но ва ти кон такт осо
бу ко ја ће у ње но име би ти од го вор на за слу жбе ну ко му ни ка ци ју у 
спро во ђе њу овог про то ко ла. 

2. Сва ка Стра на ће, не ка сни је од да на сту па ња на сна гу овог 
про то ко ла, ин фор ми са ти Сав ску ко ми си ју о над ле жном те лу/те ли
ма и име ну и адре си сво је кон такт осо бе. Сва ка Стра на ће, без од
ла га ња, ин фор ми са ти Сав ску ко ми си ју о би ло ка квим про ме на ма 
над ле жног те ла и име ну и адре си сво је кон такт осо бе.

3. Сав ска ко ми си ја ће, без од ла га ња, ин фор ми са ти Стра не о 
ин фор ма ци ја ма ко је при ми у скла ду са ста вом 2. овог чла на. 

Члан 11. 
Раз ме на ин фор ма ци ја

1. Стра не ће, ди рект но или пу тем ме ха ни за ма Сав ске ко ми си
је, раз ме њи ва ти ин фор ма ци је ко је се мо гу до би ти у по гле ду пи та
ња ко ја се од но се на спро во ђе ње овог про то ко ла. 

2. Стра не ко је се до го во ре да ће ме ђу соб но ди рект но раз ме
њи ва ти ин фор ма ци је, исте ће про сле ди ти Сав ској ко ми си ји. Сав
ска ко ми си ја ће та кве ин фор ма ци је упу ћи ва ти оста лим Стра на ма. 

Члан 12. 
За јед нич ка ис тра жи ва ња и раз вој

Стра не ће, пре ма по тре би, ини ци ра ти и са ра ђи ва ти на спро
во ђе њу ис тра жи ва ња и раз ви ја њу ме то да и тех но ло ги ја за одр жи во 
упра вља ње на но сом. У те свр хе, Стра не ће под сти ца ти и ак тив но 
про мо ви са ти на уч ну и тех но ло шку са рад њу, укљу чу ју ћи ис тра жи ва
ња усме ре на на огра ни ча ва ње ути ца ја ва ђе ња на но са на во де и еко
си сте ме, као и спре ча ва ње и убла жа ва ње по сле ди ца ва ђе ња на но са. 

Члан 13. 
Са ста нак Стра на

Са ста нак Стра на пред ви ђен пре ма чла ну 14. Оквир ног Спо
ра зу ма ће, та ко ђе, слу жи ти као са ста нак Стра на овог про то ко ла. 

Члан 14. 
Сав ска ко ми си ја

Сав ска ко ми си ја ће из вр ша ва ти сво је функ ци је де фи ни са не 
у Оквир ном спо ра зу му, mu ta tis mu tan dis, за им пле мен та ци ју овог 
про то ко ла. 

Члан 15. 
Се кре та ри јат

Се кре та ри јат ус по ста вљен пре ма чла ну 18. Оквир ног спо ра
зу ма ће из вр ша ва ти сво је функ ци је де фи ни са не у Оквир ном спо ра
зу му, mu ta tis mu tan dis, за при ме ну овог про то ко ла. 
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Члан 16. 
Пра ће ње при ме не Про то ко ла

Ме то до ло ги ја стал ног пра ће ња ус по ста вље на на осно ву чла
на 21. Оквир ног спо ра зу ма при ме њу је се, та ко ђе, на пра ће ње при
ме не овог про то ко ла.

ДЕО IV 
ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 17. 
Ре ша ва ње спо ро ва

Би ло ко ји спор из ме ђу две или ви ше Стра на око ту ма че ња 
или при ме не овог про то ко ла ре ши ће се у скла ду са про це ду ром 
пред ви ђе ном Оквир ним спо ра зу мом.

Члан 18. 
Од нос из ме ђу Про то ко ла и Оквир ног спо ра зу ма

Осим где је дру га чи је пред ви ђе но у овом про то ко лу, од ред бе 
Оквир ног спо ра зу ма ко је се од но се на про то ко ле при ме њи ва ће се 
на овај про то кол.

Члан 19. 
Дру ги спо ра зу ми

1. Ни шта у овом про то ко лу не ће ути ца ти на пра ва и оба ве зе 
Стра на ко је про из и ла зе из би ло ко јег спо ра зу ма на сна зи на дан на 
ко ји овај про то кол сту па на сна гу. 

2. Ра ди при ме не овог про то ко ла Стра не мо гу скло пи ти би ла
те рал не или мул ти ла те рал не уго во ре или до го во ре ко ји не ће би ти 
у су прот но сти с овим про то ко лом.

Члан 20. 
Ре зер ве

Ни ка кве ре зер ве не мо гу би ти ста вље не на овај про то кол.

Члан 21. 
Тра ја ње и сту па ње на сна гу

1. Овај про то кол се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме.

2. Овај про то кол је пред мет по твр ђи ва ња, при хва та ња или 
одо бра ва ња.

3. Ин стру мен ти по твр ђи ва ња, при хва та ња или одо бра ва ња ће 
би ти де по но ва ни што је пре мо гу ће код Де по зи та ра. Де по зи тар ће 
из ве сти ти Стра не о да ту му де по но ва ња сва ког ин стру мен та ра ти
фи ка ци је, при хва та ња или одо бра ва ња.

4. Овај про то кол ће сту пи ти на сна гу 30 да на на кон де по но ва
ња че твр тог ин стру мен та ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бра
ва ња. Де по зи тар ће из ве сти ти Стра не о да ту му сту па ња на сна гу 
овог про то ко ла.

Члан 22. 
Из ме не и до пу не, исту па ње и пре ста нак ва же ња

1. Од ред бе Оквир ног спо ра зу ма ко је се од но се на из ме не и 
до пу не и исту па ње при ме њу ју се на овај про то кол. 

2. Овај про то кол мо же се рас ки ну ти за јед нич ким спо ра зу мом 
свих Стра на.

3. Овај про то кол пре ста је да ва жи у слу ча ју рас ки да Оквир
ног спо ра зу ма.

Члан 23. 
Ме ђу на род не гра ни це

Ус по ста вља ње и обе ле жа ва ње ме ђу др жав них гра ни ца из ме ђу 
Стра на не сме би ти угро же но ни јед ном од ред бом овог про то ко ла 
или ње го вим спро во ђе њем.

Члан 24. 
Де по зи тар

1. Вла да Ре пу бли ке Сло ве ни је ће би ти де по зи тар овог про то
ко ла. 

2. Де по зи тар ће, на кон сту па ња на сна гу овог про то ко ла, оси
гу ра ти ње го ву ре ги стра ци ју у скла ду са чла ном 102. По ве ље Ује
ди ње них на ци ја. 

Са чи ње но у Брч ком, да на 6. ју ла 2015. го ди не у че ти ри ори
ги нал на при мер ка на ен гле ском је зи ку, од ко јих по је дан за др жа ва 
сва ка Стра на.

Анекс I. Ли ста глав них при то ка ре ке Са ве

Ре ка При то ка 
(лле ва; ддесна) При то ка ре да Ве ли чи на сли ва 

[км²]
Ду жи на ре ке 

[км] Др жа ве ко је де ле (под)сливове

Са ва 97,713.2 944.7 СИ, ХР, БА, РС, МЕ, АЛ
Љу бља ни ца д 1. 1,860.0 41.0 СИ

Са ви ња л 1. 1,849.0 93.9 СИ
Кр ка д 1. 2,247.0 94.6 СИ

Со тла/Су тла л 1. 584.3 88.6 СИ, ХР
Кра пи на л 1. 1,237.0 66.9 ХР

Ку па/Кол па д 1. 10,225.6 297.4 ХР, СИ, БА
До бра д 2. 1,428.0 104.2 ХР
Ко ра на д 2. 2,301.5 138.6 ХР, БА
Гли на д 2. 1,427.1 112.2 ХР, БА
Ло ња л 1. 4,259.0 49.1 ХР
Че сма л 2. 3,253.0 105.7 ХР

Гло гов ни ца д 3. 1,302.0 64.5 ХР
Ило ва (Тре беж) л 1. 1,796.0 104.6 ХР

Уна д 1. 9,828.9 214.6 БА, ХР
Са на д 2. 4,252.7 141.9 БА
Вр бас д 1. 6,273.8 249.7 БА
Пли ва л 2. 1,325.7 26.8 БА

Ор ља ва л 1. 1,618.0 87.6 ХР
Укри на д 1. 1,504.0 80.7 БА
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Ре ка При то ка 
(лле ва; ддесна) При то ка ре да Ве ли чи на сли ва 

[км²]
Ду жи на ре ке 

[км] Др жа ве ко је де ле (под)сливове

Бо сна д 1. 10,809.8 281.6 БА
Ла шва л 2. 958.1 56.6 БА

Кри ва ја д 2. 1,494.5 73.5 БА
Спре ча д 2. 1,948.0 138.8 БА
Ти ња д 1. 904.0 99.4 БА
Дри на д 1. 20,319.9 346.0 МЕ, АЛ, БА, РС
Пи ва л 2. 1,784.0 МЕ
Та ра д 2. 2,006.0 МЕ, БА

Ће хо ти на д 2. 1,237.0 125.0 МЕ, БА
Пра ча л 2. 1,018.5 55.0 БА
Лим д 2. 5,967.7 193.0 АЛ, МЕ, РС, БА
Увац д 3. 1,596.3 114.5 РС, БА

Дри ња ча л 1. 1,090.6 87.5 БА
Бо сут л 1. 2,943.1 186.0 ХР, РС

Ко лу ба ра д 1. 3,638.4 86.6 РС

Члан 3.
О спро во ђе њу Про то ко ла о упра вља њу на но сом уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, из чла на 1. овог за ко на ста ра ће се ми ни

стар ства над ле жна за по сло ве во до при вре де.

Члан 4.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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М И Н И С ТА Р С Т ВА
119

МЕ МО РАН ДУМ 

о раз у ме ва њу из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске 
Фе де ра ци је у обла сти еко ном ске са рад ње, при вла че ња  

ин ве сти ци ја и ре а ли за ци је за јед нич ких про је ка та

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру ске Фе де ра ци је (у да љем 
тек сту: стра не),

по твр ђу ју ћи и по др жа ва ју ћи ду го го ди шњу успе шну са рад њу 
и при ја тељ ске од но се из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци
је и на ро да обе ју др жа ва, 

те же ћи ка уна пре ђе њу еко ном ске са рад ње у обла сти ма од 
обо стра ног ин те ре са, укљу чу ју ћи при вла че ње ин ве сти ци ја и про
из вод ну ко о пе ра ци ју, на осно ву јед на ко сти, уза јам не ко ри сти, 
прин ци па рав но прав но сти, отво ре но сти и по ште ња, 

све сне же ље стра на да до при не су раз во ју и про мо ви са њу за
јед нич ких про је ка та,

же ле ћи да да ју до дат ни под сти цај еко ном ској са рад њи из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је, 

узи ма ју ћи у об зир на по ре стра на да до при не су про ши ре њу 
срп скору ског стра те шког парт нер ства и са рад ње у ци љу одр жи
вог со ци јал ноеко ном ског раз во ја др жа ва стра на, по ве ћа ња оби ма 
би ла те рал не тр го ви не и ин ве сти ци ја, про ши ре ња ко о пе ра ци је, ко
ри шће ња на ци о нал них ва лу та у тр го вин ским опе ра ци ја ма из ме ђу 
уче сни ка у спољ нотр го вин ској де лат но сти из др жа ва стра на,

ру ко во де ћи се Спо ра зу мом из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре
пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о тр го ви ни и еко
ном ској са рад њи од 24. ав гу ста 1994. го ди не, Спо ра зу мом из ме ђу 
Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де
ра ци је о фор ми ра њу Ме ђу вла ди ног ју го сло вен скору ског ко ми те та 
за тр го ви ну, еко ном ску и на уч нотех нич ку са рад њу од 24. ав гу ста 
1994. го ди не, Спо ра зу мом из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ру ске Фе де ра ци је од 28. ав гу ста 
2000. го ди не и Де кла ра ци јом о стра те шком парт нер ству из ме ђу Ре
пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је од 24. ма ја 2013. го ди не,

ме ђу соб но су се спо ра зу ме ле о сле де ћем:
1. Стра не из ра жа ва ју спрем ност да раз ви ја ју ефи ка сан ди ја

лог у ци љу:
– уна пре ђе ња си сте ма са рад ње ра ди по ве ћа ња оби ма срп ско

ру ске тр го вин скоеко ном ске и ин ве сти ци о не са рад ње;
– про на ла же ња по тен ци јал них мо гућ но сти за про ши ре ње 

обла сти са рад ње, ре а ли за ци ју за јед нич ких про је ка та стра на, укљу
чу ју ћи и на тр жи шти ма тре ћих зе ма ља, ди вер зи фи ка ци ју и по бољ
ша ње струк ту ре би ла те рал не тр го ви не;

– де фи ни са ња обла сти од обо стра ног ин те ре са за стра не (са о
бра ћај на ин фра струк ту ра, гра ђе ви нар ство и про јек то ва ње, енер ге ти
ка, по љо при вре да, ту ри зам, ауто мо бил ска ин ду стри ја, ино ва ци је и 
тех но ло ги је, бан кар ски сек тор, ин фор ма ци о не тех но ло ги је и те ле
ко му ни ка ци је, вој на ин ду стри ја, ну кле ар на ме ди ци на и фар ма ци ја).

2. Ра ди ре а ли за ци је овог ме мо ран ду ма стра не има ју на ме ру да: 
– раз ме њу ју ин фор ма ци је о раз ли чи тим аспек ти ма тр го вин

скоеко ном ске и на уч нотех нич ке де лат но сти, и оба вља ју од го ва
ра ју ће пре го во ре и кон сул та ци је;

– ко ор ди ни ра ју на по ре и пру жа ју по др шку про мо ви са њу за
јед нич ких про је ка та, укљу чу ју ћи и на тр жи шти ма тре ћих зе ма ља, 
обез бе ђу ју по вољ не усло ве за њи хо ву ре а ли за ци ју;

– пру жа ју по др шку уза јам но ко ри сној са рад њи из ме ђу ма лих 
и сред њих пред у зе ћа;

– пру жа ју по др шку ус по ста вља њу парт нер ских од но са и кон
струк тив них по слов них кон та ка та из ме ђу ре ги о на, као и ор га ни за
ци ја из др жа ва стра на;

– пру жа ју по др шку раз во ју ин ду стриј ске ко о пе ра ци је, при да
ју ћи по се бан зна чај по бољ ша њу ин ве сти ци о ног ам би јен та и ино
ва ци о не са рад ње, укљу чу ју ћи ко ри шће ње мо гућ но сти фор ми ра ња 
за јед нич ких кла сте ра и тех но пар ко ва; 

– раз ме њу ју ин фор ма ци је о при ва ти за ци о ним про це си ма ко ји 
се од ви ја ју у др жа ва ма стра на;

– по ма жу уче шће за ин те ре со ва них ор га ни за ци ја и ком па ни
ја из др жа ва стра на на ме ђу на род ним из ло жба ма, кон фе рен ци ја ма, 
се ми на ри ма, по слов ним по се та ма по све ће ним уза јам но ко ри сним 
пи та њи ма са рад ње и за јед нич ким про јек ти ма;

– под сти чу ко ри шће ња на ци о нал них ва лу та у ме ђу соб ним 
об ра чу ни ма.

3. Са рад ња из ме ђу стра на у окви ру овог ме мо ран ду ма, ре а
ли зо ва ће се пр вен стве но кроз функ ци о ни са ње  Ме ђу вла ди ног ко
ми те та за тр го ви ну, еко ном ску и на уч но тех нич ку са рад њу из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је.

4. Стра не су све сне да се при ли ком ре а ли за ци је овог ме мо
ран ду ма по да ци ко ји ма је при ступ огра ни чен на осно ву за ко но дав
ства др жа ва стра на не мо гу пре но си ти.

Стра не на ме ра ва ју да ко ри сте по дат ке пре не те у окви ру са
рад ње у скла ду са овим ме мо ран ду мом са мо у ону свр ху за ко ју 
су пре не ти и да не пре но се те по дат ке тре ћој стра ни без прет ход не 
пи са не са гла сно сти стра не ко ја их је пре не ла.

5. Овај ме мо ран дум не пред ста вља ме ђу на род ни уго вор и не 
ства ра за стра не пра ва и оба ве зе ко ји се ре гу ли шу на осно ву ме ђу
на род ног пра ва. 

6. Овај ме мо ран дум ва жи од да на ка да га стра не пот пи шу све 
док јед на од стра на ди пло мат ским пу тем у пи са ној фор ми не оба
ве сти дру гу стра ну о сво јој на ме ри да об у ста ви ње го ву при ме ну. 
Пре ста нак при ме не овог ме мо ран ду ма не ути че на ре а ли за ци ју 
уго во ра ко ји су за кљу че ни у пе ри о ду ње го ве при ме не.

Пот пи са но у Мо скви 27. ок то бра 2015. го ди не  у два при мер
ка, сва ки на срп ском и ру ском је зи ку. 

ЗА ВЛА ДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Жељко Сертић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Алексеј Евгенијевич Лихачев, с.р.

МЕ МО РАН ДУМ 

о вза и мо по ни ма нии ме жду Пра ви те ль ством Ре спу бли ки 
Сер бии и Пра ви те ль ством Рос си й ской Фе де ра ции в обла сти 
эко но ми че ско го со труд ни че ства, при вле че ния ин ве сти ций и 

ре а ли за ции сов мест ных про ек тов

Пра ви те ль ство Ре спу бли ки Сер бии и Пра ви те ль ство Рос си й
ской Фе де ра ции (да лее име ну е мые Сто ро ны), 

под твер ждая и под дер жи вая мно го лет нее успе шное со труд
ни че ство и дру же ствен ные от но ше ния ме жду Ре спу бли кой Сер би
ей и Рос си й ской Фе де ра ци ей и на ро да ми двух го су дарств, 

стре мя сь на осно ве ра вен ства, вза им ной вы го ды, прин ци пов 
рав но пра вия, от кры то сти и до бро по ря доч но сти раз ви ва ть эко но
ми че ское со труд ни че ство в обла стях, пред ста вля ю щ их вза им ный 
ин те рес, вклю чая при вле че ние ин ве сти ций и про из вод ствен ную 
ко о пе ра цию, 

при зна вая же ла ние Сто рон спо соб ство ва ть раз ви тию и про
дви же нию сов мест ных про ек тов,

же лая при да ть до пол ни те ль ный им пу льс эко но ми че ско му со
труд ни че ству ме жду Ре спу бли кой Сер би ей и Рос си й ской Фе де ра ци ей,  

при ни мая во вни ма ние уси лия Сто рон в со де й ствии рас ши
ре нию серб ско рос си й ско го стра те ги че ско го парт нер ства и вза
и мо де й ствия с це лью ус то й чи во го со ци а ль ноэко но ми че ско го 
раз ви тия го су дарств Сто рон, уве ли че ния объ е мов дву сто рон ней 
тор го вли и ин ве сти ций, рас ши ре ния ко о пе ра ции, ис по ль зо ва ния 
на ци о на ль ных ва лют в тор го вых опе ра ци ях участ ни ков вне шне э
ко но ми че ской де я те ль но сти го су дарств Сто рон,

ру ко вод ству я сь Со гла ше ни ем ме жду Со ю зным Пра ви те ль
ством Со ю зной Ре спу бли ки Юго сла вии и Пра ви те ль ством Рос си
й ской Фе де ра ции о тор го вле и эко но ми че ском со труд ни че стве от 
24 ав гу ста 1994 го да, Со гла ше ни ем ме жду Со ю зным Пра ви те ль
ством Со ю зной Ре спу бли ки Юго сла вии и Пра ви те ль ством Рос
си й ской Фе де ра ции о фор ми ро ва нию Ме жпра ви те ль ствен но го 
Юго слав ско  Рос си й ско го ко ми те та по тор го вле, эко но ми че ско му 
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и на уч нотех ни че ско му со труд ни че ству от 24 ав гу ста 1994 го да, 
Со гла ше ни ем ме жду Со ю зным Пра ви те ль ством Со ю зной Ре спу
бли ки Юго сла вии и Пра ви те ль ством Рос си й ской Фе де ра ции о 
сво бод ной тор го вле ме жду Со ю зной Ре спу бли кой Юго сла ви ей и 
Рос си й ской Фе де ра ци ей от 28 ав гу ста 2000 го да и Де кла ра ци ей о 
стра те ги че ском парт нер стве ме жду Ре спу бли кой Сер би ей и Рос си
й ской Фе де ра ци ей от 24 мая 2013 го да,  

при шли к вза и мо по ни ма нию о ни же сле ду ю щ ем:
1. Сто ро ны вы ра жа ют го тов но сть раз ви ва ть эф фек тив ный ди

а лог в це лях:
– со вер шен ство ва ния си сте мы вза и мо де й ствия для уве ли че

ния мас шта бов серб скорос си й ско го тор го воэко но ми че ско го и 
ин ве сти ци он но го со труд ни че ства;

– вы я вле ния по тен ци а ль ных во змо жно стей для рас ши ре ния 
обла стей со труд ни че ства, ре а ли за ции сов мест ных про ек тов Сто
рон, в том чи сле и на рын ках тре ть их стран, ди вер си фи ка ции и 
улуч ше ния струк ту ры двух сто рон ней тор го вли;

– опре де ле ния отра слей, пред ста вля ю щ их вза им ный ин те
рес для Сто рон (тран спорт ная ин фра струк ту ра, стро и те ль ство и 
про ек ти ро ва ние, энер ге ти ка, се ль ское хо зя й ство, ту ризм, ав то мо
би ль ная про мы шлен но сть, ин но ва ции и тех но ло гии, бан ков ский 
сек тор, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и те ле ком му ни ка ции, обо
рон ная про мы шлен но сть,  ядер ная ме ди ци на и фар ма цев ти ка).

2. В це лях ре а ли за ции на сто я щ е го Ме мо ран ду ма Сто ро ны на
ме ре ны осу щ ествля ть:  

– об мен ин фор ма ци ей по раз лич ным аспек там тор го воэко но
ми че ской и на уч нотех ни че ской де я те ль но сти, а так же про ве де ние 
со о твет ству ю щ их пе ре го во ров и кон су ль та ций;

– ко ор ди на цию уси лий и со де й ствие в про дви же нии сов мест
ных про ек тов,  в том чи сле на рын ках тре ть их стран, обес пе че ние 
бла го при ят ных усло вий для их ре а ли за ции;

– под дер жку вза и мо вы год но го со труд ни че ства ма ло го и сред
не го пред при ни ма те ль ства;

– под дер жку в уста но вле нии парт нер ских от но ше ний и кон
струк тив ных де ло вых кон так тов ме жду ре ги о на ми, а так же ор га
ни за ци я ми го су дарств Сто рон;

–  под дер жку раз ви тия про мы шлен ной ко о пе ра ции, при да вая 
осо бое зна че ние улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та и ин но ва
ци он но му со труд ни че ству, в том чи сле с ис по ль зо ва ни ем во змо
жно стей со зда ния сов мест ных кла сте ров и тех но пар ков; 

– об мен ин фор ма ци ей о про ис хо дя щ их в го су дар ствах Сто
рон при ва ти за ци он ных про цес сах;

– со де й ствие уча стию за ин те ре со ван ных ор га ни за ций и ком
па ний го су дарств Сто рон в ме жду на род ных выс тав ках, кон фе рен
ци ях, се ми на рах, би знесмис си ях, по свя щ ен ных вза и мо вы год ным 
во про сам со труд ни че ства и сов мест ным про ек там;

– сти му ли ро ва ние ис по ль зо ва ния на ци о на ль ных ва лют во 
вза и мо рас че тах.

3. Со труд ни че ство ме жду Сто ро на ми в рам ках на сто я щ е го 
Ме мо ран ду ма бу дет ре а ли зо вы ва ть ся, пре жде все го, че рез функ
ци о ни ро ва ние Ме жпра ви те ль ствен но го Серб ско  Рос си й ско го 
ко ми те та по тор го вле, эко но ми че ско му и на уч нотех ни че ско му со
труд ни че ству. 

4. Сто ро ны при зна ют, что при ре а ли за ции на сто я щ е го Ме
мо ран ду ма не под ле жит пе ре да че ин фор ма ция, до ступ к ко то рой 
огра ни чен за ко но да те ль ством го су дарств Сто рон.

Сто ро ны на ме ре ны ис по ль зо ва ть ин фор ма цию, пре до ста
влен ную в рам ках со труд ни че ства в со о твет ствии с на сто я щ им 
Ме мо ран ду мом, то ль ко в це лях, в ко то рых она бы ла пре до ста вле
на, и не рас кры ва ть та кую ин фор ма цию тре ть ей сто ро не без пред
ва ри те ль но го пи сь мен но го со гла сия пре до ста вив шей ее Сто ро ны.

5. На сто я щ ий Ме мо ран дум не явля ет ся ме жду на род ным до
го во ром и не со зда ет для Сто рон прав и обя за те льств, ре гу ли ру е
мых ме жду на род ным пра вом.

6. На сто я щ ий Ме мо ран дум де й ству ет с да ты под пи са ния Сто
ро на ми до тех пор, по ка од на из Сто рон не уве до мит пи сь мен но 
по ди пло ма ти че ским ка на лам дру гую Сто ро ну о сво ем на ме ре нии 
пре кра ти ть его при ме не ние. Пре кра щ е ние при ме не ния на сто я щ е го 
Ме мо ран ду ма не вли я ет на вы пол не ние до го во ров, за клю чен ных в 
пе ри од его при ме не ния.

Под пи са но в г. 27. октября 2015 г. в двух эк зем пля рах, ка
ждый на серб ском и рус ском язы ках. 

ЗА ПРА ВИ ТЕ ЛЬ СТВО
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ

Желько Сертич

ЗА ПРА ВИ ТЕ ЛЬ СТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Алексей Евгеньевич Лихачёв
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ПРО ТО КОЛ 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 

и 
Пор ту гал ске Ре пу бли ке 

о спро во ђе њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Европ ске за јед ни це о ре ад ми си ји ли ца ко ја не за ко ни то  

бо ра ве, пот пи сан у Бри се лу 18. сеп тем бра 2007. го ди не

Републикa Србијa и Португалскa Републикa (у да љем тек сту: 
Стра не)

У скла ду са чла ном 19. Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и Европ ске за јед ни це о ре ад ми си ји ли ца ко ја не за ко ни то бо ра ве (у 
да љем тек сту: Спо ра зум), пот пи сан у Бри се лу 18. сеп тем бра 2007. 
го ди не,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Над ле жни ор га ни

1. У скла ду са од ред ба ма чл. 1. и 19. Спо ра зу ма, Стра не су 
од ре ди ле сле де ће над ле жне ор га не за под но ше ње, при јем и об ра ду 
зах те ва за ре ад ми си ју и тран зит и об ра чун тро шко ва:

а) За Ре пу бли ку Ср би ју:
Од сек за спро во ђе ње Спо ра зу ма о ре ад ми си ји, Оде ље ње за 

пут не ис пра ве, Упра ва за управ не по сло ве, Ми ни стар ство уну тра
шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 2
11070 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
те ле фон: 00 381 11 3008 170
факс: 00 381 11 3008 203
имејл: re ad mi si on @mup.gov.rs
б) За Пор ту гал ску Ре пу бли ку:
Ли са бон ска Ди рек ци ја за гра ни цу, ими гра ци о на и гра нич на 

слу жба, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
те ле фон: 00 351 21 8459626
факс: 00 351 21 8474239
имејл: dfl.re a di mis so es@sef.pt
2. Под прет по став ком из По гла вља III, члан 8. став 3. и члан 

9. став 6. Спо ра зу ма, ди пло мат ске ми си је или кон зу лар не кан це ла
ри је над ле жне за при јем зах те ва од над ле жног ор га на Стра не мо
ли ље за уста но вља ва ње др жа вљан ства ли ца у по ступ ку ре ад ми си
је и из да ва ње пут не ис пра ве су:

а) За Ре пу бли ку Ср би ју: Ам ба са да Ре пу бли ке Ср би је у Ли
са бо ну,

Rua de Al co le na, 11 
1400004 Lis boa
те ле фон: 00 351 21 301 53 11
факс: 00 351 21 301 53 13
б) За Пор ту гал ску Ре пу бли ку: Ам ба са да Пор ту гал ске Ре пу

бли ке у Бе о гра ду,
ули ца  Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа 4
11040 Бе о град
те ле фон: 00 381 11 266 2895/7
факс: 00 381 11 266 2892
имејл: por tambs@ve rat.net  
3. Стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу, без од ла га ња, ди пло мат

ским пу тем, о би ло ко јој из ме ни над ле жних ор га на, на ве де них у 
ст. 1. и 2. овог чла на. Ове из ме не не под ра зу ме ва ју из ме не/до пу не 
на ве де не у чла ну 16. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла.
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4. Над ле жни ор га ни Стра на про сле ђу ју зах тев за ре ад ми си ју 
у пи са ном об ли ку пу тем тех нич ких сред ста ва пре но са, углав ном 
елек трон ском по штом.

Члан 2. 
Гра нич ни пре ла зи

1. Ре ад ми си ја или тран зит др жа вља на Стра на и ре ад ми си ја 
или тран зит др жа вља на тре ћих зе ма ља или ли ца без др жа вљан ства 
од ви ја ју се на сле де ћим гра нич ним пре ла зи ма:

а) За Ре пу бли ку Ср би ју:
Ва зду шним пу тем: Ме ђу на род ни аеро дром „Ни ко ла Те сла”, 

Бе о град
Гра нич ни пре лаз: Бе о град
Те ле фон: 00 381 11 22 86 000
00 381 11 30 08 040
б) За Пор ту гал ску Ре пу бли ку:
Ва зду шним пу тем: Ме ђу на род ни аеро дром у Ли са бо ну, „Пор

то” или „Фа ро”
2. О коп не ним гра нич ним пре ла зи ма за спро во ђе ње ре ад ми

си је и тран зи та над ле жни ор га ни Стра на до го ва ра ју се у сва ком 
по је ди нач ном слу ча ју.

Члан 3. 
Је зик ко му ни ка ци је

Над ле жни ор га ни Стра на ко ри сте ен гле ски је зик за по ступ
ке ко ји се спро во де у окви ру Спо ра зу ма и овог им пле мен та ци о ног 
про то ко ла.

Члан 4. 
Зах тев за ре ад ми си ју и од го вор

1. У скла ду са чла ном 7. став 3. Спо ра зу ма, над ле жни ор ган 
Стра не мо ли ље ко ри сти оп шти обра зац зах те ва за ре ад ми си ју при
ло жен као Анекс 6 Спо ра зу ма. Над ле жни ор ган за мо ље не Стра
не обез бе ђу је од го вор на зах тев за ре ад ми си ју над ле жном ор га ну 
Стра не мо ли ље у скла ду са чла ном 1. став 4. овог им пле мен та ци
о ног про то ко ла.

2. Од го вор на зах тев за ре ад ми си ју са др жи на по ме ну да се 
сва ком де те ту из да је по себ на пут на ис пра ва у слу ча ју ре ад ми си је 
ма ло лет не де це за јед но са њи хо вим ро ди те љем на те ри то ри ји за
мо ље не Стра не.

3. Вре мен ски ро ко ви за од го ва ра ње на зах тев за ре ад ми си ју 
утвр ђе ни су чла ном 10. ст. 2. и 3. Спо ра зу ма.

4. Уко ли ко су ис пу ње ни усло ви за ре ад ми си ју, над ле жни ор
ган за мо ље не Стра не о то ме оба ве шта ва над ле жни ор ган Стра не 
мо ли ље, на ве ден у чла ну 1. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла, пи
са ним пу тем, а у скла ду са чла ном 1. став 4. овог им пле мен та ци о
ног про то ко ла.

5. У слу ча ју не га тив ног од го во ра, над ле жни ор ган за мо ље не 
Стра не мо ра да пру жи раз ло ге од би ја ња ре ад ми си је.

Члан 5. 
До каз о др жа вљан ству

1. У скла ду са чла ном 8. став 3. и чла ном 9. став 6. Спо ра зу ма, на 
зах тев Стра не мо ли ље уко ли ко ни је дан до ку мент на ве ден у Анек си ма 
1, 2 или 5 Спо ра зу ма не мо же би ти пре до чен, над ле жна ди пло мат ска 
ми си ја или кон зу лар на кан це ла ри ја за мо ље не Стра не оба вља раз го
вор са ли цем у по ступ ку ре ад ми си је да би уста но ви ло ње го во др жа
вљан ство у ро ку од нај ви ше три рад на да на по чев од да ту ма зах те ва.

2. На кон на ве де ног пе ри о да ди пло мат ска ми си ја или кон зу
лар на кан це ла ри ја за мо ље не Стра не оба ве шта ва над ле жне ор га не 
Стра не мо ли ље од ре ђе не у чла ну 1. став 1. овог им пле мен та ци о
ног про то ко ла о ре зул та ти ма раз го во ра. 

Члан 6. 
Мо да ли те ти по врат ка по убр за ном по ступ ку

1. Уко ли ко су ис пу ње ни усло ви за ре ад ми си ју у скла ду са 
чла ном 6. став 3. Спо ра зу ма, над ле жни ор ган Стра не мо ли ље о 

то ме оба ве шта ва над ле жни ор ган за мо ље не Стра не, на ве ден у чла
ну 1. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла пи са ним пу тем, а у скла ду 
са чла ном 1. став 4. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла.

2. Над ле жни ор ган за мо ље не Стра не од го ва ра у ро ку од два 
рад на да на са гла сно чла ну 10. став 2. тач ка 1. Спо ра зу ма.

3. Уко ли ко су ис пу ње ни усло ви за ре ад ми си ју, над ле жни ор
ган за мо ље не Стра не о то ме оба ве шта ва над ле жни ор ган Стра не 
мо ли ље на ве ден у чла ну 1. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла пи
са ним пу тем, а у скла ду са чла ном 1. став 4. овог им пле мен та ци о
ног про то ко ла.

4. У слу ча ју не га тив ног од го во ра, над ле жни ор ган за мо ље не 
Стра не мо ра да пру жи раз ло ге од би ја ња ре ад ми си је.

5. Ре ад ми си ја ли ца вр ши се на гра нич ном пре ла зу/гра нич ним 
пре ла зи ма за ме ђу на род ни са о бра ћај, утвр ђе ним у чла ну 2. овог 
им пле мен та ци о ног про то ко ла.

Члан 7. 
Пут не ис пра ве

Ка да се одо бри ре ад ми си ја, над ле жни ор ган Стра не мо ли ље 
под но си над ле жној ди пло мат ској ми си ји или кон зу лар ној кан це ла
ри ји за мо ље не Стра не по зи ти ван од го вор на зах тев за ре ад ми си
ју или сам зах тев за ре ад ми си ју уко ли ко од го вор ни је обез бе ђен 
у утвр ђе ном вре мен ском ро ку, а у свр ху из да ва ња пут не ис пра ве 
од но сно ви зе, ако је нео п ход но, у скла ду са чла ном 2. став 4. и чла
ном 4. став 4. Спо ра зу ма.

Члан 8. 
Оба ве ште ње о ре ад ми си ји

1. На осно ву по зи тив ног од го во ра на зах тев за ре ад ми си ју др
жа вља ни на за мо ље не Стра не, на кон че га се из да је ре ле вант на пут
на ис пра ва (пут ни лист) сход но чла ну 2. став 4. Спо ра зу ма, над ле
жни ор ган Стра не мо ли ље оба ве шта ва у скла ду са чла ном 1. ст. 1. 
и 2. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла над ле жни ор ган за мо ље не 
Стра не о да ту му и на чи ну ре ад ми си је.

2. На осно ву по зи тив ног од го во ра на зах тев за ре ад ми си ју др
жа вља ни на тре ће зе мље или ли ца без др жа вљан ства, над ле жни ор
ган Стра не мо ли ље оба ве шта ва, у скла ду са чла ном 1. став 1. овог 
им пле мен та ци о ног про то ко ла, над ле жни ор ган за мо ље не Стра не о 
да ту му и на чи ну ре ад ми си је.

3. Оба ве ште ња на ве де на у ст. 1. и 2. овог чла на да ју се над
ле жном ор га ну за мо ље не Стра не нај ма ње два рад на да на пре не го 
што се из вр ши ре ад ми си ја. 

Члан 9. 
Зах тев за тран зит

1. Над ле жни ор ган Стра не мо ли ље обра ћа се над ле жном ор
га ну за мо ље не Стра не под но ше њем зах те ва за тран зит др жа вља на 
тре ће зе мље или ли ца без др жа вљан ства пре ко те ри то ри је за мо ље
не Стра не у скла ду са чла ном 14. Спо ра зу ма, ко ри сте ћи Анекс 7 
Спо ра зу ма.

2. Зах тев за тран зит са др жи, по ред лич них по да та ка на ве де
них у Анек су 7, га ран ци ју да ће ли це би ти при хва ће но у др жа ви 
ко нач ног од ре ди шта.

3. Над ле жни ор ган за мо ље не Стра не од го ва ра на зах тев у ро
ку од пет ка лен дар ских да на пи са ним пу тем, у скла ду са чла ном 
1. став 4. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла, са гла сно оба ве за ма 
пре ма чла ну 14. став 2. Спо ра зу ма.

4. У слу ча ју не га тив ног од го во ра, над ле жни ор ган за мо ље не 
Стра не мо ра да пру жи раз ло ге од би ја ња тран зи та.

5. Оба ве ште ње о тран зи ту др жа вља на тре ће зе мље или ли
ца без др жа вљан ства за ко је је над ле жни ор ган за мо ље не Стра не 
прет ход но дао са гла сност до ста вља се по по тре би. Уко ли ко над ле
жни ор ган Стра не мо ли ље ни је пре ци зи рао у Анек су 7 Спо ра зу ма 
та чан да тум, вре ме, гра нич ни пре лаз и дру ге на кнад но утвр ђе не 
ре ле вант не по дат ке, ко је је ка сни је са знао, до ста вља оба ве ште ње о 
тран зи ту над ле жном ор га ну за мо ље не Стра не. 
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Члан 10. 
Усло ви по врат ка под прат њом укљу чу ју ћи и тран зит  

др жа вља на тре ће зе мље и ли ца без др жа вљан ства 

1. Над ле жни ор ган Стра не мо ли ље оба ве шта ва над ле жни ор
ган за мо ље не Стра не о по врат ку ли ца за ко ја је по треб на слу жбе на 
прат ња, као и о ре ад ми си ји ли ца ко ја ће се вра ти ти ре дов ним или 
чар тер ле то ви ма, бла го вре ме но, нај ка сни је два рад на да на пре пла
ни ра ног по врат ка. 

2. Оба ве ште ње се до ста вља пи са ним пу тем у скла ду са чла
ном 11. став 1. Спо ра зу ма, уз пре ци зи ра ње тач ног да ту ма, ме ста и 
вре ме на ула ска ли ца у по сту пак ре ад ми си је, ти па, бро ја и да ту ма 
из да ва ња пут не ис пра ве као и ре ле вант них ин фор ма ци ја о здрав
стве ном ста њу или по тре ба ма за слу жбе ном прат њом, или дру гим 
де та љи ма у ве зи са тран сфе ром.

Члан 11. 
Без бед но сни зах те ви

1. Пре воз др жа вља на Стра на, др жа вља на тре ће зе мље или 
ли ца без др жа вљан ства ко ја мо ра ју да на пу сте те ри то ри ју јед не 
Стра не и ко ја се вра ћа ју на те ри то ри ју дру ге Стра не вр ши се ва
зду шним пу тем, по пра ви лу. Из без бед но сних раз ло га, по вра так се 
мо же од ви ја ти под прат њом јед не од Стра на.

2. Ра зум но је да по ли циј ску прат њу обез бе ђу ју по ли циј ски 
слу жбе ни ци Стра не чи ја се на ци о нал на авио ком па ни ја ко ри сти. 

3. У слу ча ју тран зи та др жа вља на тре ће зе мље или ли ца без 
др жа вљан ства коп не ним пу тем, над ле жни ор ган Стра не мо ли ље 
обез бе ђу је нео п ход ну слу жбе ну прат њу до др жав не гра ни це за
мо ље не Стра не. Да љу прат њу пре ко те ри то ри је за мо ље не Стра не 
пре у зи ма над ле жни ор ган за мо ље не Стра не. 

4. Над ле жни ор ган за мо ље не Стра не мо же са гла сност за 
тран зит усло ви ти без бед но сном прат њом. Над ле жни ор ган за мо
ље не Стра не пру жа над ле жном ор га ну Стра не мо ли ље ин фор ма
ци је од зна ча ја за без бед но сну прат њу. 

Члан 12. 
По сту пак у слу ча ју ре ад ми си је гре шком

У слу ча ју ре ад ми си је гре шком, над ле жни ор ган Стра не мо
ли ље при хва та ли це у по ступ ку ре ад ми си је од над ле жног ор га на 
за мо ље не Стра не у ро ку и под усло ви ма утвр ђе ним чла ном 12. 
Спо ра зу ма. 

Члан 13. 
Тро шко ви

1. Тро шко ви ре ад ми си је др жа вља на Стра на об у хва та ју: 
– тро шко ве пре во за до гра нич них пре ла за утвр ђе них у чла ну 

2. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла;
– тро шко ве слу жбе не прат ње ли ца ко ја су под прат њом из 

без бед но сних раз ло га.
2. Тро шко ви ре ад ми си је др жа вља на тре ће зе мље или ли ца без 

др жа вљан ства об у хва та ју:
– тро шко ве пре во за до гра нич них пре ла за утвр ђе них у чла ну 

2. овог им пле мен та ци о ног про то ко ла.
3. Тро шко ви тран зи та др жа вља на тре ће зе мље или ли ца без 

др жа вљан ства об у хва та ју:
– тро шко ве пре во за до гра нич ног пре ла за са др жа вом ко нач

ног од ре ди шта.
4. Тро шко ве из на ве де них ста во ва сно си у еври ма Стра на мо

ли ља, ка ко је утвр ђе но чла ном 15. Спо ра зу ма.
5. Стра на мо ли ља по кри ва тро шко ве за мо ље не Стра не ко ји 

про ис тек ну из при ме не чл. 2, 3. и 13. Спо ра зу ма, са гла сно управ
ним и књи го вод стве ним по ступ ци ма утвр ђе ним на ци о нал ним про
пи си ма. 

Члан 14. 
Од нос пре ма дру гим уго во ри ма

Овај им пле мен та ци о ни про то кол не ути че ни на јед ну оба ве
зу Стра на про ис те клу из дру гих ме ђу на род них уго во ра. 

Члан 15. 
Ре ша ва ње спо ро ва

1. Све спо ро ве ко ји мо гу на ста ти у ве зи са ту ма че њем и/или 
при ме ном овог им пле мен та ци о ног про то ко ла ре ша ва ју Стра не ди
пло мат ским пу тем. 

2. У слу ча ју да се спо ро ви не мо гу ре ши ти са гла сно ста ву 1. 
овог чла на, ре ша ва ју се пу тем кон сул та ци ја из ме ђу Стра на у окви
ру За јед нич ке Ко ми си је за ре ад ми си ју у скла ду са чла ном 18. Спо
ра зу ма.

Члан 16. 
Из ме не и до пу не

1. Овај им пле мен та ци о ни про то кол мо же би ти из ме њен/до пу
њен уза јам ном са гла сно шћу Стра на.

2. Из ме не/до пу не ће сту пи ти на сна гу у скла ду са од ред ба ма 
чла на 18. овог им пле мен та ци о ног по ро то ко ла.

Члан 17. 
Тра ја ње и пре ста нак ва же ња

1. Овај им пле мен та ци о ни про то кол ће пре ста ти да ва жи у ис
том тре нут ку, ка да и Спо ра зум.

2. Би ло ко ја стра на мо же, у би ло ком тре нут ку пре ки ну ти 
спро во ђе ње овог  им пле мен та ци о ног про то ко ла, на кон сла ња пи
са ног оба ве ште ња дру гој стра ни, ди пло мат ским пу тем. 

3. Овај им пле мен та ци о ног про то кол ће пре ста ти да ва жи, 
шест ме се ци на кон при је ма та квог оба ве ште ња.

4. У слу ча ју пре стан ка ва же ња овог им пле мен та ци о ног про
то ко ла, сва сте че на пра ва као пра ва у фа зи сти ца ња оства ри ва ће се 
у скла ду са од ред ба ма овог им пле мен та ци о ног про то ко ла.

Члан 18. 
Сту па ње на сна гу

1. Стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу, пи са ним пу тем, ди пло
мат ским ка на ли ма о за вр шет ку сво јих уну тра шњих за кон ских про
це ду ра, по треб них за сту па ње на сна гу овог им пле мен та ци о ног 
про то ко ла.

2. Овај им пле мен та ци о ни про то кол сту па на сна гу на кон до
ста вља ња оба ве ште ња, од стра не Пор ту гал ске Ре пу бли ке, За јед
нич кој ко ми си ји за ре ад ми си ју, у скла ду са чла ном 19. став 2. Спо
ра зу ма, 10 (де сет) да на на кон да на при је ма ка сни јег оба ве ште ња, 
по ме ну тог у ста ву 1. овог чла на.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 18.3.2015. го ди не у два ори ги нал
на при мер ка на сва ком од је зи ка Стра на и на ен гле ском је зи ку, при 
че му су сви тек сто ви ве ро до стој ни. У слу ча ју спо ра у ту ма че њу, 
ен гле ски текст је ме ро да ван. 

За Ре пу бли ку Ср би ју 
Иви ца Да чић 

Пр ви пот пред сед ник Вла де 
и ми ни стар спољ них по сло ва

За Пор ту гал ску Ре пу бли ку 
Руи Шан се рел де Ма шет 

Др жав ни ми ни стар и 
ми ни стар спољ них по сло ва
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Уго вор о при сту па њу Ре пу бли ке Ср би је Про гра му 
Европ ске уни је за за по шља ва ње и со ци јал ну со ли дар ност (EaSI), 
са чи њен у Бе о гра ду 5. ју на 2015. го ди не и у Бри се лу 22. ју ла 2015. 
го ди не, сту пио на сна гу 7. сеп тем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 5. ок то бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Ме мо ран дум о раз у ме ва њу о ин сти ту ци о нал ном окви ру Ини ци ја ти ве за пре вен ци ју и спрем ност у слу ча ју ка та стро фа за ре ги
он Ју го и сточ не Евро пе (2013), об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 3 од 24. фе бру а ра 2015. го ди не, сту пио 
на сна гу 1. ок то бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 13. ок то бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Про то кол из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Пор ту гал ске Ре пу бли ке о спро во ђе њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске 
за јед ни це о ре ад ми си ји ли ца ко ја не за ко ни то бо ра ве, пот пи сан у Бри се лу 18. сеп тем бра 2007. го ди не, са чи њен 18. мар та 2015. го ди не у 
Бе о гра ду, сту пи ти на сна гу 25. ок то бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 20. ок то бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је, ко ји је са чи њен у Ско пљу 16. 
фе бру а ра 2015. го ди не, сту пио на сна гу 19. ок то бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 4. но вем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

125
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза јам ном при зна ва њу во зач ких до зво ла, 
са чи њен 17. де цем бра 2014. го ди не у Бе о гра ду, сту пио на сна гу 20. ок то бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 28. ок то бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ма ђар ске и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о пра во вре ме ној раз ме ни ин фор ма ци ја у слу ча ју ра ди о ло шке 
опа сно сти, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 1. ју ла 2014. го ди не, сту пи ти на сна гу 18. но вем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 2. но вем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




