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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 Уго во ра из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан  
о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва њу  

по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак  
и на имо ви ну

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о из бе га ва њу дво
стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по
ре зе на до хо дак и на имо ви ну, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на Петој седници Другог редовног заседања у 
2015. години, 16. новембра 2015. године.

ПР број 142
У Бе о гра ду, 17. 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 Уго во ра из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о из бе га ва њу дво стру ког 

опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су  
на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла

де Ре пу бли ке Ка зах стан о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и 
спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак и на 
имо ви ну, пот пи сан 28. ав гу ста 2015. го ди не у Ашта ни, у ори ги на
лу на срп ском, ка за шком, ру ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу

бли ке Ка зах стан о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва
њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну у 
ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

УГО ВОР

ИЗ МЕ ЂУ

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ КА ЗАХ СТАН

О ИЗ БЕ ГА ВА ЊУ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА 
И СПРЕ ЧА ВА ЊУ ПО РЕ СКЕ ЕВА ЗИ ЈЕ У ОД НО СУ НА ПО РЕ ЗЕ 

НА ДО ХО ДАК И НА ИМО ВИ НУ

ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ КА ЗАХ СТАН

у же љи да за кљу че Уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи
ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак 
и на имо ви ну, 

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
ЛИ ЦА НА КО ЈА СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

Овај уго вор при ме њу је се на ли ца ко ја су ре зи ден ти јед не или 
обе др жа ве уго вор ни це.

Члан 2. 
ПО РЕ ЗИ НА КО ЈЕ СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

1. Овај уго вор при ме њу је се на по ре зе на до хо дак и на имо
ви ну ко је за во ди др жа ва уго вор ни ца или ње не по ли тич ке је ди ни це 
или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, не за ви сно од на чи на на пла те.

2. По ре зи ма на до хо дак и на имо ви ну сма тра ју се сви по ре зи 
ко ји се за во де на уку пан до хо дак, на укуп ну имо ви ну или на де ло
ве до хот ка или имо ви не, укљу чу ју ћи по ре зе на до би так од оту ђе ња 
по крет них ства ри или не по крет но сти, по ре зе на укуп не из но се за
ра да ко је ис пла ћу ју пред у зе ћа, као и по ре зе на при раст имо ви не.

3. По ре зи на ко је се при ме њу је овај уго вор су:
1) у Ср би ји:
– по рез на до бит прав них ли ца;
– по рез на до хо дак гра ђа на;
– по рез на имо ви ну.
(у да љем тек сту: „срп ски по рез”);
2) у Ка зах ста ну:
– по ре за на до бит прав них ли ца;
– по рез на до хо дак гра ђа на;
– по рез на имо ви ну прав них и фи зич ких ли ца,
(у да љем тек сту: „ка зах стан ски по рез”).
4. Уго вор се при ме њу је и на исте или бит но слич не по ре зе 

ко ји се по сле да ту ма пот пи си ва ња овог уго во ра за ве ду по ред или 
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уме сто по сто је ћих по ре за. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца 
оба ве шта ва ју јед ни дру ге о зна чај ним про ме на ма из вр ше ним у њи
хо вим по ре ским за ко ни ма.

Члан 3. 
ОП ШТЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1. За по тре бе овог уго во ра:
1) из ра зи „др жа ва уго вор ни ца” и „дру га др жа ва уго вор ни ца” 

озна ча ва ју Ср би ју или Ка зах стан, за ви сно од сми сла;
2) из раз „Ср би ја” озна ча ва Ре пу бли ку Ср би ју, а упо тре бљен у 

ге о граф ском сми слу озна ча ва те ри то ри ју Републикe Србијe;
3) из раз „Ка зах стан” озна ча ва Ре пу бли ку Ка зах стан, а упо тре

бљен у ге о граф ском сми слу, из раз „Ка зах стан” укљу чу је др жав ну 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ка зах стан и под руч ја где Ка зах стан вр ши 
су ве ре на пра ва и ју рис дик ци ју у скла ду са сво јим за ко но дав ством 
и ме ђу на род ним уго во ри ма у ко ји ма је уго вор на стра на;

4) из раз „др жа вља нин” озна ча ва: 
– фи зич ко ли це ко је има др жа вљан ство др жа ве уго вор ни це;
– прав но ли це, парт нер ство или удру же ње ко је та кав ста тус 

има на осно ву за ко но дав ства ва же ћег у др жа ви уго вор ни ци;
5) из раз „ли це” об у хва та фи зич ко ли це, ком па ни ју и сва ко 

дру го дру штво ли ца;
6) из раз „ком па ни ја” озна ча ва прав но ли це или би ло ко ји ен

ти тет ко ји се сма тра прав ним ли цем за по ре ске свр хе;
7) из ра зи „пред у зе ће др жа ве уго вор ни це” и „пред у зе ће дру ге 

др жа ве уго вор ни це” озна ча ва ју пред у зе ће ко јим упра вља ре зи дент 
др жа ве уго вор ни це, од но сно пред у зе ће ко јим упра вља ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це;

8) из раз „ме ђу на род ни са о бра ћај” озна ча ва са о бра ћај бро дом 
или ва зду хо пло вом ко ји оба вља пред у зе ће чи је се се ди ште ствар не 
упра ве на ла зи у др жа ви уго вор ни ци, осим ако се са о бра ћај оба вља 
бро дом или ва зду хо пло вом ис кљу чи во из ме ђу ме ста у дру гој др
жа ви уго вор ни ци;

9) из раз „над ле жан ор ган” озна ча ва:
– у Ср би ји, Ми ни стар ство фи нан си ја или ње го вог овла шће

ног пред став ни ка;
– у Ка зах ста ну, Ми ни стар ство фи нан си ја или ње го вог овла

шће ног пред став ни ка.
2. Ка да др жа ва уго вор ни ца при ме њу је Уго вор, сва ки из раз 

ко ји у ње му ни је де фи ни сан има зна че ње, осим ако кон текст не 
зах те ва дру га чи је, пре ма за ко ну те др жа ве уго вор ни це за по тре бе 
по ре за на ко је се Уго вор при ме њу је и зна че ње пре ма ва же ћим по
ре ским за ко ни ма ко је при ме њу је та др жа ва уго вор ни ца има пред
ност у од но су на зна че ње ко је том из ра зу да ју дру ги за ко ни те др
жа ве уго вор ни це.

Члан 4. 
РЕ ЗИ ДЕНТ

1. Из раз „ре зи дент др жа ве уго вор ни це”, за по тре бе овог уго
во ра, озна ча ва ли це ко је, пре ма за ко ни ма те др жа ве уго вор ни це, 
под ле же опо ре зи ва њу у тој др жа ви уго вор ни ци по осно ву свог 
пре би ва ли шта, бо ра ви шта, се ди шта упра ве или дру гог ме ри ла 
слич не при ро де, и укљу чу је ту др жа ву уго вор ни цу, ње ну по ли тич
ку је ди ни цу или је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве. Овај из раз не об
у хва та ли це ко је у тој др жа ви уго вор ни ци под ле же опо ре зи ва њу 
са мо за до хо дак из из во ра у тој др жа ви уго вор ни ци или са мо за 
имо ви ну ко ја се у њој на ла зи.

2. Ако је, пре ма од ред би ста ва 1. овог чла на, фи зич ко ли це 
ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, ње гов се ста тус од ре ђу је на сле
де ћи на чин:

1) сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве уго вор ни це у ко јој 
има стал но ме сто ста но ва ња; ако има стал но ме сто ста но ва ња у 
обе др жа ве уго вор ни це, сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве уго
вор ни це са ко јом су ње го ве лич не и еко ном ске ве зе те шње (сре ди
ште жи вот них ин те ре са);

2) ако не мо же да се од ре ди у ко јој др жа ви уго вор ни ци има 
сре ди ште жи вот них ин те ре са или ако ни у јед ној др жа ви уго вор
ни ци не ма стал но ме сто ста но ва ња, сма тра се да је ре зи дент са мо 
др жа ве уго вор ни це у ко јој има уоби ча је но ме сто ста но ва ња;

3) ако има уоби ча је но ме сто ста но ва ња у обе др жа ве уго вор
ни це или га не ма ни у јед ној од њих, сма тра се да је ре зи дент са мо 
др жа ве уго вор ни це чи ји је др жа вља нин;

4) ако ста тус ре зи ден та фи зич ког ли ца не мо же да се од ре ди 
на осно ву прет ход них од ре да ба подст. 1) до 3) овог ста ва, та да ће 
над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ре ши ти пи та ње за јед нич ким 
до го во ром.

3. Ако је, пре ма од ред би ста ва 1. овог чла на ли це, осим фи
зич ког, ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, сма тра се да је ре зи дент 
са мо др жа ве уго вор ни це у ко јој се на ла зи ње го во се ди ште ствар не 
упра ве.

Члан 5. 
СТАЛ НА ПО СЛОВ НА ЈЕ ДИ НИ ЦА

1. Из раз „стал на по слов на је ди ни ца”, за по тре бе овог уго во
ра, озна ча ва стал но ме сто пре ко ко га пред у зе ће пот пу но или де ли
мич но оба вља по сло ва ње.

2. Под из ра зом „стал на по слов на је ди ни ца” под ра зу ме ва се 
на ро чи то:

1) се ди ште упра ве;
2) огра нак;
3) по слов ни ца;
4) фа бри ка;
5) ра ди о ни ца;
6) про дај но ме сто;
7) скла ди ште ли ца ко је обез бе ђу је услу ге ускла ди ште ња за 

дру га ли ца; и
8) руд ник, из вор наф те или га са, ка ме но лом, опре ма за бу ше

ње или брод или дру го ме сто ис тра жи ва ња или ва ђе ња при род них 
бо гат ста ва, као и над зор не де лат но сти у ве зи са на ве де ним.

3. Из раз „стал на по слов на је ди ни ца” об у хва та и:
1) гра ди ли ште, гра ђе вин ски, мон та жни или ин ста ла ци о ни 

рад или над зор не де лат но сти у ве зи са тим ра дом, али са мо ако та
кво гра ди ли ште, рад или де лат но сти тра ју ду же од 9 ме се ци;

2) пру жа ње услу га, укљу чу ју ћи кон сул тант ске услу ге, од 
стра не пред у зе ћа пре ко за по сле них или дру гог осо бља ан га жо ва
ног од стра не пред у зе ћа за те по тре бе, али са мо ако се де лат но сти 
те вр сте оба вља ју (за исти или по ве зан рад) у др жа ви уго вор ни ци у 
пе ри о ду или пе ри о ди ма ко ји укуп но тра ју ду же од 183 да на у би ло 
ко јем пе ри о ду од два на ест ме се ци.

За по тре бе овог под ста ва, ако је пред у зе ће др жа ве уго вор ни це 
ко је пру жа услу ге у дру гој др жа ви уго вор ни ци, у то ку не ког вре
мен ског пе ри о да, по ве за но са дру гим пред у зе ћем ко је у тој дру гој 
др жа ви уго вор ни ци пру жа су штин ски слич не услу ге за исти рад 
или за по ве за не ра до ве, пре ко јед ног или ви ше фи зич ких ли ца ко ја 
су, у то ку тог пе ри о да, при сут на у дру гој др жа ви уго вор ни ци и ко
ја пру жа ју те услу ге у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци, сма тра се да 
пр во по ме ну то пред у зе ће у то ку тог вре мен ског пе ри о да, пре ко тих 
фи зич ких ли ца, пру жа услу ге у дру гој др жа ви уго вор ни ци, за исти 
рад или за по ве за не ра до ве. За по тре бе прет ход не ре че ни це, сма тра 
се да је пред у зе ће по ве за но са дру гим пред у зе ћем уко ли ко јед но 
пред у зе ће по сред но или не по сред но кон тро ли ше дру го пред у зе ће 
или и јед но и дру го пред у зе ће, по сред но или не по сред но, кон тро
ли шу иста ли ца, не за ви сно од то га да ли су та ли ца ре зи ден ти јед
не или дру ге др жа ве уго вор ни це.

4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, под из ра зом 
„стал на по слов на је ди ни ца” не под ра зу ме ва се:

1) ко ри шће ње обје ка та и опре ме ис кљу чи во у свр хе ускла ди ште
ња, из ла га ња или ис по ру ке до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу;

2) одр жа ва ње за ли хе до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу 
ис кљу чи во у свр ху ускла ди ште ња, из ла га ња или ис по ру ке;

3) одр жа ва ње за ли хе до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу 
ис кљу чи во са свр хом да је дру го пред у зе ће пре ра ди;

4) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху ку
по ви не до ба ра или ро бе или при ба вља ња оба ве ште ња за пред у зе ће;

5) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху 
оба вља ња, за пред у зе ће, сва ке дру ге де лат но сти ко ја има при прем
ни или по моћ ни ка рак тер;
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6) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху де
лат но сти на ве де них у подст. 1) до 5) овог ста ва у би ло ко јој ком би на
ци ји, под усло вом да је укуп на де лат ност стал ног ме ста по сло ва ња 
ко ја на ста је из ове ком би на ци је при прем ног или по моћ ног ка рак те ра.

5. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, ка да ли це – осим 
за ступ ни ка са са мо стал ним ста ту сом на ко га се при ме њу је став 6. 
овог чла на – ра ди у име пред у зе ћа и има и уоби ча је но ко ри сти у 
др жа ви уго вор ни ци овла шће ње да за кљу чу је уго во ре у име пред у
зе ћа, сма тра се да то пред у зе ће има стал ну по слов ну је ди ни цу у тој 
др жа ви уго вор ни ци у од но су на де лат но сти ко је то ли це оба вља за 
пред у зе ће, осим ако су де лат но сти тог ли ца огра ни че не на де лат но
сти на ве де не у ста ву 4. овог чла на ко је, ако би се оба вља ле пре ко 
стал ног ме ста по сло ва ња, не би ово стал но ме сто по сло ва ња чи ни
ле стал ном по слов ном је ди ни цом пре ма од ред ба ма тог ста ва.

6. Не сма тра се да пред у зе ће има стал ну по слов ну је ди ни цу у 
др жа ви уго вор ни ци са мо за то што у тој др жа ви уго вор ни ци оба вља 
сво је по сло ве пре ко по сред ни ка, ге не рал ног ко ми си о ног за ступ ни ка 
или дру гог пред став ни ка са са мо стал ним ста ту сом ако та ли ца де лу
ју у окви ру сво је ре дов не по слов не де лат но сти. Ме ђу тим, ка да пред
став ник оба вља де лат ност у пот пу но сти или го то во у пот пу но сти у 
име пред у зе ћа, а у њи хо вим тр го вин ским и фи нан сиј ским од но си
ма су до го во ре ни или на мет ну ти усло ви ко ји се раз ли ку ју од усло ва 
ко је би до го во ри ла не за ви сна пред у зе ћа, он се не ће сма тра ти пред
став ни ком са са мо стал ним ста ту сом пре ма зна че њу из овог ста ва. 

7. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, сма тра се да 
оси гу ра ва ју ће дру штво др жа ве уго вор ни це, осим у ве зи са ре о си гу
ра њем, има стал ну по слов ну је ди ни цу у дру гој др жа ви уго вор ни ци, 
ако на те ри то ри ји те дру ге др жа ве уго вор ни це на пла ћу је пре ми је или 
оси гу ра ва ри зи ке ко ји у њој на ста ју, пре ко ли ца ко је ни је пред став ник 
са са мо стал ним ста ту сом на ко га се при ме њу је став 6. овог чла на.

8. Чи ње ни ца да ком па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни
це кон тро ли ше или је под кон тро лом ком па ни је ко ја је ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це или ко ја оба вља по сло ва ње у тој дру гој 
др жа ви уго вор ни ци (пре ко стал не по слов не је ди ни це или на дру ги 
на чин), са ма по се би ни је до вољ на да се јед на ком па ни ја сма тра 
стал ном по слов ном је ди ни цом дру ге ком па ни је.

Члан 6. 
ДО ХО ДАК ОД НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

1. До хо дак ко ји ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ри од не по
крет но сти (укљу чу ју ћи до хо дак од по љо при вре де или шу мар ства) 
ко ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци мо же се опо ре зи ва ти у 
тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Из раз „не по крет ност” има зна че ње пре ма за ко ну др жа ве 
уго вор ни це у ко јој се од но сна не по крет ност на ла зи. Овај из раз у 
сва ком слу ча ју об у хва та при пат ке не по крет но сти, сточ ни фонд и 
опре му ко ја се ко ри сти у по љо при вре ди и шу мар ству, пра ва на ко ја 
се при ме њу ју од ред бе оп штег за ко на о зе мљи шној сво ји ни, пло до
у жи ва ње не по крет но сти и пра ва на про мен љи ва или стал на пла ћа
ња као на кна де за ис ко ри шћа ва ње или за пра во на ис ко ри шћа ва ње 
ми не рал них на ла зи шта, из во ра и дру гих при род них бо гат ста ва. 
Бро до ви и ва зду хо пло ви не сма тра ју се не по крет но сти ма.

3. Од ред ба ста ва 1. овог чла на при ме њу је се на до хо дак ко ји 
се оства ри не по сред ним ко ри шће њем, из најм љи ва њем или дру гим 
на чи ном ко ри шће ња не по крет но сти.

4. Од ред бе ст. 1. и 3. овог чла на при ме њу ју се и на до хо дак од 
не по крет но сти пред у зе ћа и на до хо дак од не по крет но сти ко ја се 
ко ри сти за оба вља ње са мо стал них лич них де лат но сти.

Члан 7. 
ДО БИТ ОД ПО СЛО ВА ЊА

1. До бит пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це опо ре зу је се са мо у 
тој др жа ви, осим ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи. 
Ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре
ко стал не по слов не је ди ни це, до бит пред у зе ћа мо же се опо ре зи
ва ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци, али са мо до из но са ко ји се 
при пи су је тој стал ној по слов ној је ди ни ци.

2. За ви сно од од ред бе ста ва 3. овог чла на, ка да пред у зе ће др
жа ве уго вор ни це оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци 
пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи, у сва кој др
жа ви уго вор ни ци се тој стал ној по слов ној је ди ни ци при пи су је до
бит ко ју би мо гла да оства ри да је би ла одво је но и по себ но пред у
зе ће ко је се ба ви истим или слич ним де лат но сти ма, под истим или 
слич ним усло ви ма и да је по сло ва ла пот пу но са мо стал но са пред у
зе ћем чи ја је стал на по слов на је ди ни ца.

3. При од ре ђи ва њу до би ти стал не по слов не је ди ни це, као 
од би ци при зна ју се тро шко ви ко ји су учи ње ни за по тре бе стал не 
по слов не је ди ни це, укљу чу ју ћи тро шко ве упра вља ња и оп ште ад
ми ни стра тив не тро шко ве, би ло у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на
ла зи стал на по слов на је ди ни ца или на дру гом ме сту.

4. Ако је уоби ча је но да се у др жа ви уго вор ни ци до бит ко ја се 
при пи су је стал ној по слов ној је ди ни ци од ре ђу је на осно ву рас по
де ле укуп не до би ти пред у зе ћа на ње го ве по себ не де ло ве, ре ше ње 
из ста ва 2. овог чла на не спре ча ва ту др жа ву уго вор ни цу да та квом 
уоби ча је ном рас по де лом од ре ди до бит ко ја се опо ре зу је; усво је ни 
ме тод рас по де ле тре ба да бу де та кав да ре зул тат бу де у скла ду с на
че ли ма ко ја су са др жа на у овом чла ну.

5. Ако су ин фор ма ци је ко ји ма рас по ла же над ле жни ор ган др
жа ве уго вор ни це не до вољ не за утвр ђи ва ње до би ти ко ја се при пи су је 
стал ној по слов ној је ди ни ци пред у зе ћа, од ред бе овог чла на не ути чу 
на при ме ну би ло ко јих за ко на или про пи са те др жа ве уго вор ни це 
ко ји се од но се на утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе те стал не по слов не 
је ди ни це, на осно ву про це не до би ти на ко ју стал на по слов на је ди
ни ца тре ба да пла ти по рез, из вр ше не од стра не над ле жног ор га на те 
др жа ве уго вор ни це, под усло вом да за ко ни или про пи си бу ду при ме
ње ни у скла ду са прин ци пи ма овог чла на, уз ува жа ва ње ин фор ма ци
ја ко ји ма рас по ла же над ле жни ор ган др жа ве уго вор ни це.

6. Стал ној по слов ној је ди ни ци не при пи су је се до бит ако та 
стал на по слов на је ди ни ца са мо ку пу је до бра или ро бу за пред у зе ће.

7. За по тре бе прет ход них ста во ва овог чла на, до бит ко ја се 
при пи су је стал ној по слов ној је ди ни ци од ре ђу је се истом ме то дом 
из го ди не у го ди ну, осим ако по сто ји оправ дан и до во љан раз лог да 
се по сту пи друк чи је.

8. Ка да до бит об у хва та де ло ве до хот ка ко ји су ре гу ли са ни по
себ ним чла но ви ма овог уго во ра, од ред бе овог чла на не ути чу на 
од ред бе тих чла но ва.

Члан 8. 
МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ

1. До бит од оба вља ња ме ђу на род ног са о бра ћа ја бро дом или 
ва зду хо пло вом опо ре зу је се са мо у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се 
на ла зи се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа.

2. Ако се се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа ко је се ба ви 
брод ским са о бра ћа јем на ла зи на бро ду, сма тра се да се на ла зи у 
др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи ма тич на лу ка бро да или, ако 
не ма ма тич не лу ке, у др жа ви уго вор ни ци чи ји је ре зи дент ко ри
сник бро да.

3. Од ред ба ста ва 1. овог чла на при ме њу је се и на до бит од 
уче шћа у пу лу, за јед нич ком по сло ва њу или ме ђу на род ној по слов
ној аген ци ји.

Члан 9. 
ПО ВЕ ЗА НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

1. Ако
1) пред у зе ће др жа ве уго вор ни це уче ству је не по сред но или 

по сред но у упра вља њу, кон тро ли или имо ви ни пред у зе ћа дру ге др
жа ве уго вор ни це, или

2) иста ли ца уче ству ју не по сред но или по сред но у упра вља
њу, кон тро ли или имо ви ни пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це и пред у
зе ћа дру ге др жа ве уго вор ни це

и ако су и у јед ном и у дру гом слу ча ју, из ме ђу та два пред
у зе ћа, у њи хо вим тр го вин ским или фи нан сиј ским од но си ма, до
го во ре ни или на мет ну ти усло ви ко ји се раз ли ку ју од усло ва ко ји 
би би ли до го во ре ни из ме ђу не за ви сних пред у зе ћа, до бит ко ју би, 
да не ма тих усло ва, оства ри ло јед но од пред у зе ћа, али је због тих 



Страна 4 – Број 21 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. новембар 2015.

усло ва ни је оства ри ло, мо же се укљу чи ти у до бит тог пред у зе ћа и 
сход но то ме опо ре зо ва ти.

2. Ако др жа ва уго вор ни ца укљу чу је у до бит пред у зе ћа те др
жа ве уго вор ни це до бит за ко ју је пред у зе ће дру ге др жа ве уго вор
ни це опо ре зо ва но у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци и, сход но то ме 
је опо ре зу је и, ако је та ко укљу че на до бит она до бит ко ју би пред
у зе ће пр во по ме ну те др жа ве уго вор ни це оства ри ло да су усло ви 
до го во ре ни из ме ђу та два пред у зе ћа би ли они усло ви ко је би до
го во ри ла не за ви сна пред у зе ћа, та дру га др жа ва уго вор ни ца вр ши 
од го ва ра ју ћу ко рек ци ју из но са по ре за ко ји је у њој утвр ђен на ту 
до бит. При ли ком вр ше ња те ко рек ци је, во ди ће се ра чу на о оста лим 
од ред ба ма овог уго во ра и, ако је то по треб но, над ле жни ор га ни др
жа ва уго вор ни ца ме ђу соб но ће се кон сул то ва ти.

Члан 10. 
ДИ ВИ ДЕН ДЕ

1. Ди ви ден де ко је ис пла ћу је ком па ни ја ре зи дент др жа ве уго
вор ни це ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це мо гу се опо ре зи ва ти 
у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Ди ви ден де се мо гу опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци чи ји 
је ре зи дент ком па ни ја ко ја ис пла ћу је ди ви ден де, у скла ду са за ко ни
ма те др жа ве уго вор ни це, али ако је ствар ни вла сник ди ви ден ди ре зи
дент дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од:

1) 10 од сто бру то из но са ди ви ден ди ако је ствар ни вла сник 
ком па ни ја (из у зи ма ју ћи парт нер ство) ко ја не по сред но има нај ма ње 
25 од сто ка пи та ла ком па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден де;

2) 15 од сто бру то из но са ди ви ден ди у свим дру гим слу ча је
ви ма.

Овај став не ути че на опо ре зи ва ње до би ти ком па ни је из ко је 
се ди ви ден де ис пла ћу ју.

3. Из раз „ди ви ден де”, у овом чла ну, озна ча ва до хо дак од ак
ци ја или дру гих пра ва уче шћа у до би ти ко ја ни су по тра жи ва ња ду
га, као и до хо дак од дру гих пра ва ком па ни је ко ји је по ре ски из јед
на чен са до хот ком од ак ци ја у за ко ни ма др жа ве уго вор ни це чи ји је 
ре зи дент ком па ни ја ко ја вр ши рас по де лу.

4. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник ди ви ден ди, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља по сло ва
ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци чи ји је ре зи дент ком па ни ја ко ја ис
пла ћу је ди ви ден де пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла зи 
у тој др жа ви уго вор ни ци или оба вља у тој дру гој др жа ви уго вор
ни ци са мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у 
тој др жа ви уго вор ни ци, а ак ци је на осно ву ко јих се ди ви ден де ис
пла ћу ју ствар но при па да ју стал ној по слов ној је ди ни ци или стал ној 
ба зи. У том слу ча ју при ме њу ју се, пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. 
или чла на 15. овог уго во ра.

5. Ако ком па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ру
је до бит или до хо дак из дру ге др жа ве уго вор ни це, та дру га др жа ва 
уго вор ни ца не мо же да за ве де по рез на ди ви ден де ко је ис пла ћу је 
ком па ни ја, осим ако су те ди ви ден де ис пла ће не ре зи ден ту те дру
ге др жа ве уго вор ни це или ако ак ци је на осно ву ко јих се ди ви ден
де ис пла ћу ју ствар но при па да ју стал ној по слов ној је ди ни ци или 
стал ној ба зи ко ја се на ла зи у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци, ни ти 
да не рас по де ље ну до бит ком па ни је опо ре зу је по ре зом на не рас по
де ље ну до бит ком па ни је, чак и ако се ис пла ће не ди ви ден де или 
не рас по де ље на до бит у пот пу но сти или де ли мич но са сто је од до
би ти или до хот ка ко ји су на ста ли у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

6. Из у зет но од би ло ко је дру ге од ред бе овог уго во ра, ако ком
па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу, до бит стал не по слов не је
ди ни це мо же се у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци опо ре зо ва ти до
дат ним по ре зом, у скла ду са ње ним за ко ном, али та ко раз ре зан до
дат ни по рез не мо же би ти ве ћи од 10 од сто од из но са те до би ти, 
на кон од бит ка по ре за на до хо дак или дру гих по ре за на до хо дак ко
ји се на ту до бит раз ре зу ју у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

7. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се уко ли ко је глав ни раз
лог или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви еми то ва
њем или пре но сом ак ци ја или дру гих пра ва на осно ву ко јих се ди
ви ден де ис пла ћу ју, био ко ри шће ње по год но сти овог чла на, пу тем 
еми то ва ња или пре но са.

Члан 11. 
КА МА ТА

1. Ка ма та ко ја на ста је у др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу је се ре
зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру
гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Ка ма та се мо же опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци у ко
јој на ста је, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве уго вор ни це, али ако је 
ствар ни вла сник ка ма те ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре
зан по рез не мо же би ти ве ћи од 10 од сто бру то из но са ка ма те. 

3. Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, ка ма та ко ја на
ста је у др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу је се ре зи ден ту дру ге др жа ве 
уго вор ни це опо ре зу је се са мо у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци ако 
је при ма лац ствар ни вла сник ка ма те и ако ка ма ту оства ри:

1) вла да дру ге др жа ве уго вор ни це или ње не по ли тич ке је ди
ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;

2) цен трал на или на род на бан ка дру ге др жа ве уго вор ни це.
4. Из раз „ка ма та”, у овом чла ну, озна ча ва до хо дак од по тра

жи ва ња ду га сва ке вр сте, не за ви сно од то га да ли су обез бе ђе на 
за ло гом и да ли се на осно ву њих сти че пра во на уче шће у до би ти 
ду жни ка, а на ро чи то до хо дак од др жав них хар ти ја од вред но сти и 
до хо дак од об ве зни ца или за пи са, укљу чу ју ћи пре ми је и на гра де 
на та кве хар ти је од вред но сти, об ве зни це или за пи се. 

5. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник ка ма те, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља по сло ва ње у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој ка ма та на ста је, пре ко стал не по
слов не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој др жа ви уго вор ни ци или ако оба
вља у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци са мо стал не лич не де лат но сти из 
стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој др жа ви уго вор ни ци, а по тра жи ва ње 
ду га на ко је се пла ћа ка ма та је ствар но по ве за но с том стал ном по
слов ном је ди ни цом или стал ном ба зом. У том слу ча ју се при ме њу ју, 
пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. или чла на 15. овог уго во ра.

6. Сма тра се да ка ма та на ста је у др жа ви уго вор ни ци ка да је 
ис пла ти лац ка ма те ре зи дент те др жа ве уго вор ни це. Ка да ли це ко је 
пла ћа ка ма ту, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др жа ве уго вор ни
це, има у тој др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу или 
стал ну ба зу у ве зи са ко јом је по ве зан дуг на ко ји се пла ћа ка ма та, 
а ту ка ма ту сно си та стал на по слов на је ди ни ца или стал на ба за , 
сма тра се да ка ма та на ста је у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи 
стал на по слов на је ди ни ца или стал на ба за.

7. Ако из нос ка ма те, због по себ ног од но са из ме ђу пла ти о ца 
ка ма те и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, има
ју ћи у ви ду по тра жи ва ње ду га за ко је се она пла ћа, пре ла зи из нос 
ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца ка ма те и ствар ног вла сни ка, 
од ред бе овог чла на при ме њу ју се са мо на из нос ко ји би био уго во
рен да та квог од но са не ма. У том слу ча ју ви шак пла ће ног из но са 
опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др жа ве уго вор ни це, има ју ћи 
у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

8. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се уко ли ко је глав ни раз
лог или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви за сни ва
њем или пре но сом по тра жи ва ња ду га за ко је се пла ћа ка ма та, био 
ко ри шће ње по год но сти овог чла на, пу тем за сни ва ња или пре но са.

Члан 12. 
АУТОР СКЕ НА КНА ДЕ

1. Аутор ске на кна де ко је на ста ју у др жа ви уго вор ни ци а ис
пла ћу ју се ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо гу се опо ре зи ва
ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Аутор ске на кна де мо гу се опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор
ни ци у ко јој на ста ју, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве уго вор ни це, 
али ако је ствар ни вла сник аутор ских на кна да ре зи дент дру ге др
жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од 10 од сто 
бру то из но са аутор ских на кна да. 

3. Из раз „аутор ске на кна де”, у овом чла ну, озна ча ва пла ћа ња 
би ло ко је вр сте ко ја су при мље на као на кна да за ко ри шће ње или 
за пра во ко ри шће ња аутор ског пра ва на књи жев но, умет нич ко или 
на уч но де ло, укљу чу ју ћи би о скоп ске фил мо ве или фил мо ве или 
тра ке за те ле ви зи ју или ра дио, као и на софт ве ру, као и за ко ри шће
ње или за пра во ко ри шће ња па тен та, за штит ног зна ка, на цр та или 
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мо де ла, пла на, тај не фор му ле или по ступ ка или за ко ри шће ње или 
за пра во ко ри шће ња ин ду стриј ске, ко мер ци јал не или на уч не опре
ме или за оба ве ште ња ко ја се од но се на ин ду стриј ска, ко мер ци јал
на или на уч на ис ку ства.

4. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник аутор ских на кна да, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља 
по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој аутор ске на кна де 
на ста ју, пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој дру
гој др жа ви уго вор ни ци или у тој дру гој др жа ви оба вља са мо стал не 
лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој дру гој др жа ви 
уго вор ни ци , а пра во или имо ви на на осно ву ко јих се аутор ске на
кна де пла ћа ју ствар но при па да ју тој стал ној по слов ној је ди ни ци 
или стал ној ба зи. У том слу ча ју при ме њу ју се, пре ма по тре би, од
ред бе чла на 7. или чла на 15. овог уго во ра.

5. Сма тра се да аутор ске на кна де на ста ју у др жа ви уго вор ни
ци ка да је ис пла ти лац ре зи дент те др жа ве уго вор ни це. Ка да ли це 
ко је пла ћа аутор ске на кна де, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др
жа ве уго вор ни це, има у др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди
ни цу или стал ну ба зу у ве зи са ко јом је на ста ла оба ве за пла ћа ња 
аутор ских на кна да, а те аутор ске на кна де па да ју на те рет те стал не 
по слов не је ди ни це или стал не ба зе, сма тра се да аутор ске на кна де 
на ста ју у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи стал на по слов на је
ди ни ца или стал на ба за.

6. Ако из нос аутор ских на кна да, због по себ ног од но са из ме
ђу пла ти о ца и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, 
има ју ћи у ви ду ко ри шће ње, пра во или ин фор ма ци ју за ко је се оне 
пла ћа ју, пре ла зи из нос ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца и 
ствар ног вла сни ка да та квог од но са не ма, од ред бе овог чла на при
ме њу ју се са мо на из нос ко ји би та да био уго во рен. У том слу ча ју 
ви шак пла ће ног из но са опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др
жа ве уго вор ни це, има ју ћи у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

7. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се уко ли ко је глав ни раз
лог или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви оства ри
ва њем или пре но сом пра ва или имо ви не на осно ву ко јих се аутор
ске на кна де пла ћа ју, био ко ри шће ње по год но сти овог чла на, пу тем 
оства ри ва ња или пре но са.

Члан 13. 
НА КНА ДЕ ЗА ТЕХ НИЧ КЕ УСЛУ ГЕ

1. На кна де за тех нич ке услу ге ко је на ста ју у др жа ви уго вор
ни ци а ис пла ћу ју се ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо гу се 
опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. На кна де за тех нич ке услу ге мо гу се опо ре зи ва ти и у др
жа ви уго вор ни ци у ко јој на ста ју, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве 
уго вор ни це, али ако је ствар ни вла сник на кна да за тех нич ке услу ге 
ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти 
ве ћи од 10 од сто бру то из но са на кна да за тех нич ке услу ге. 

3. Из раз „на кна де за тех нич ке услу ге”, у овом чла ну, озна ча ва 
пла ћа ња би ло ко је вр сте ко ја су при мље на као на кна да за пру жа ње 
ме на џер ских, тех нич ких или кон сул тант ских услу га.

4. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник на кна да за тех нич ке услу ге, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, 
оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој на кна де за тех
нич ке услу ге на ста ју, пре ко стал не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој дру гој 
др жа ви уго вор ни ци или у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци оба вља са
мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој дру гој 
др жа ви уго вор ни ци, а на кна де за тех нич ке услу ге су ствар но по ве за не 
са том стал ном је ди ни цом или стал ном ба зом. У том слу ча ју при ме
њу ју се, пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. или чла на 15. овог уго во ра.

5. Сма тра се да на кна де за тех нич ке услу ге на ста ју у др жа
ви уго вор ни ци ка да је ис пла ти лац ре зи дент те др жа ве уго вор ни це. 
Ка да ли це ко је пла ћа на кна де за тех нич ке услу ге, без об зи ра на то 
да ли је ре зи дент др жа ве уго вор ни це, има у др жа ви уго вор ни ци 
стал ну је ди ни цу или стал ну ба зу у ве зи са ко јом је на ста ла оба ве
за пла ћа ња на кна да за тех нич ке услу ге, а те на кна де за тех нич ке 
услу ге па да ју на те рет те стал не је ди ни це или стал не ба зе, сма тра 
се да на кна де за тех нич ке услу ге на ста ју у др жа ви уго вор ни ци у 
ко јој се на ла зи стал на је ди ни ца или стал на ба за.

6. Ако из нос на кна да за тех нич ке услу ге, због по себ ног од но
са из ме ђу пла ти о ца и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег 
ли ца, има ју ћи у ви ду услу ге за ко је се оне пла ћа ју, пре ла зи из нос 
ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца и ствар ног вла сни ка да та
квог од но са не ма, од ред бе овог чла на при ме њу ју се са мо на из нос 
ко ји би та да био уго во рен. У том слу ча ју ви шак пла ће ног из но са 
опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др жа ве уго вор ни це, има ју ћи 
у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

7. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се уко ли ко је глав ни 
раз лог или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви пру
жа њем услу га или пре но сом пра ва на осно ву ко јих се пла ћа ју на
кна де за тех нич ке услу ге, био ко ри шће ње по год но сти овог чла на, 
пу тем пру жа ња или пре но са.

Члан 14. 
КА ПИ ТАЛ НИ ДО БИ ТАК

1. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња не по крет но сти на ве де не у чла ну 6. овог уго во ра, а ко ја се на
ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој 
др жа ви.

2. До би так од оту ђе ња по крет них ства ри ко је чи не део по
слов не имо ви не стал не по слов не је ди ни це ко ју пред у зе ће др жа
ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви уго вор ни ци или од по крет них 
ства ри ко је при па да ју стал ној ба зи ко ју ко ри сти ре зи дент др жа ве 
уго вор ни це у дру гој др жа ви уго вор ни ци за оба вља ње са мо стал
них лич них де лат но сти, укљу чу ју ћи и при хо де од оту ђе ња те стал
не по слов не је ди ни це (са ме или за јед но с це лим пред у зе ћем) или 
стал не ба зе, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

3. До би так од оту ђе ња бро до ва или ва зду хо пло ва ко ји се ко
ри сте у ме ђу на род ном са о бра ћа ју или од по крет них ства ри ко је 
слу же за ко ри шће ње тих бро до ва или ва зду хо пло ва опо ре зу је се 
са мо у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра
ве пред у зе ћа.

4. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња ак ци ја или упо ре ди вих ин те ре са ко ји ви ше од 50 од сто сво је 
вред но сти оства ру ју не по сред но или по сред но од не по крет но сти 
ко ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се опо ре зи ва ти у 
тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

5. До би так од оту ђе ња имо ви не, осим имо ви не на ве де не у ст. 
1, 2, 3. и 4. овог чла на, опо ре зу је се са мо у др жа ви уго вор ни ци чи
ји је ре зи дент ли це ко је је оту ђи ло имо ви ну.

Члан 15. 
СА МО СТАЛ НЕ ЛИЧ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

1. До хо дак ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од про
фе си о нал них де лат но сти или од дру гих са мо стал них де лат но сти 
опо ре зу је се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци, осим:

1) ако за оба вља ње сво јих де лат но сти има стал ну ба зу ко ју 
ре дов но ко ри сти у дру гој др жа ви уго вор ни ци; у том слу ча ју, са мо 
део до хот ка ко ји се при пи су је тој стал ној ба зи мо же се опо ре зи ва
ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци; или

2) ако бо ра ви у дру гој др жа ви уго вор ни ци у пе ри о ду или у 
пе ри о ди ма ко ји укуп но тра ју 183 да на или ду же у пе ри о ду од два
на ест ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го
ди ни; у том слу ча ју, са мо део до хот ка ко ји се оства ру је од де лат
но сти ко је се оба вља ју у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци мо же се 
опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Из раз „про фе си о нал не де лат но сти” по себ но об у хва та са
мо стал не на уч не, књи жев не, умет нич ке, обра зов не или на став не 
де лат но сти, као и са мо стал не де лат но сти ле ка ра, адво ка та, ин же
ње ра, ар хи те ка та, сто ма то ло га и ра чу но во ђа.

Члан 16. 
ДО ХО ДАК ИЗ РАД НОГ ОД НО СА

1. За ви сно од од ре да ба чл. 17, 19, 20, 21. и 22. овог уго во ра, 
за ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја ре зи дент др жа ве уго
вор ни це оства ри из рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви 
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уго вор ни ци, осим ако се рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци. 
Ако се рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци, та ква при ма ња ко
ја се у њој оства ру ју мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви уго
вор ни ци.

2. Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, при ма ња ко ја ре
зи дент др жа ве уго вор ни це оства ри из рад ног од но са у дру гој др
жа ви уго вор ни ци опо ре зу ју се са мо у пр во по ме ну тој др жа ви уго
вор ни ци:

1) ако при ма лац бо ра ви у дру гој др жа ви уго вор ни ци у пе ри
о ду или пе ри о ди ма ко ји укуп но не пре ла зе 183 да на у пе ри о ду од 
два на ест ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској 
го ди ни, и

2) ако се при ма ња ис пла ћу ју од стра не или у име по сло дав ца 
ко ји ни је ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, и

3) ако при ма ња не па да ју на те рет стал не по слов не је ди ни це 
или стал не ба зе ко ју по сло да вац има у дру гој др жа ви уго вор ни ци.

3. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња 
оства ре на из рад ног од но са оба вље ног на бро ду и ва зду хо пло ву у 
ме ђу на род ном са о бра ћа ју, мо гу се опо ре зи ва ти у др жа ви уго вор
ни ци у ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа. 

Члан 17. 
ПРИ МА ЊА ДИ РЕК ТО РА

При ма ња ди рек то ра и дру га слич на при ма ња ко ја оства ри ре
зи дент др жа ве уго вор ни це, у свој ству чла на од бо ра ди рек то ра или 
дру гог слич ног ор га на ком па ни је ко ја је ре зи дент дру ге др жа ве 
уго вор ни це, мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

Члан 18. 
УМЕТ НИ ЦИ И СПОР ТИ СТИ

1. Из у зет но од од ре да ба чл. 15. и 16. овог уго во ра, до хо дак 
ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це као из во ђач од лич ног 
оба вља ња де лат но сти по зо ри шног, филм ског, ра дио или те ле ви зиј
ског умет ни ка, му зи ча ра или спор ти сте у дру гој др жа ви уго вор ни
ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Ако до хо дак од лич но оба вље них де лат но сти из во ђа ча или 
спор ти сте не при па да лич но из во ђа чу или спор ти сти не го дру гом 
ли цу, тај до хо дак се, из у зет но од од ре да ба чл. 7, 15. и 16. овог уго
во ра, мо же опо ре зи ва ти у др жа ви уго вор ни ци у ко јој су оба вље не 
де лат но сти из во ђа ча или спор ти сте.

3. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од лич но оба вље них де лат
но сти из во ђа ча или спор ти сте опо ре зу је се са мо у тој др жа ви уго
вор ни ци, ако су те де лат но сти у пот пу но сти или ве ћим де лом фи
нан си ра не из јав них фон до ва јед не или обе др жа ве уго вор ни це или 
ње не по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или су 
де лат но сти оба вље не у дру гој др жа ви уго вор ни ци у окви ру про
гра ма кул тур не или спорт ске раз ме не ко ји су до го во ри ле обе др
жа ве уго вор ни це.

Члан 19. 
ПЕН ЗИ ЈЕ

За ви сно од од ре да ба ста ва 2. чла на 20. овог уго во ра, пен зи је 
и дру га слич на при ма ња ко ја се ис пла ћу ју ре зи ден ту др жа ве уго
вор ни це по осно ву ра ни јег рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у тој 
др жа ви уго вор ни ци.

Члан 20. 
ДР ЖАВ НА СЛУ ЖБА

1. 1) За ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко је пла ћа др
жа ва уго вор ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло
кал не са мо у пра ве фи зич ком ли цу, за услу ге учи ње не тој др жа ви 
уго вор ни ци или по ли тич кој је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са мо у
пра ве, опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци.

2) За ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња опо ре зу ју се са
мо у дру гој др жа ви уго вор ни ци ако су услу ге учи ње не у тој дру гој 

др жа ви уго вор ни ци, а фи зич ко ли це је ре зи дент те дру ге др жа ве 
уго вор ни це ко је је:

(1) др жа вља нин те дру ге др жа ве уго вор ни це; или 
(2) ко је ни је по ста ло ре зи дент те дру ге др жа ве уго вор ни це са

мо због вр ше ња услу га.
2. 1) Не за ви сно од од ре да ба ста ва 1. овог чла на, пен зи је и 

дру га слич на при ма ња ко је фи зич ком ли цу пла ћа др жа ва уго вор
ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло кал не са мо у
пра ве не по сред но или из фон до ва, за услу ге учи ње не тој др жа ви 
уго вор ни ци или по ли тич кој је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са мо у
пра ве опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци.

2) Пен зи је и дру га слич на при ма ња опо ре зу ју се са мо у дру
гој др жа ви уго вор ни ци ако је фи зич ко ли це ре зи дент и др жа вља
нин те дру ге др жа ве уго вор ни це.

3. Од ред бе чл. 16, 17, 18. и 19. овог уго во ра при ме њу ју се на 
за ра де, на кна де, пен зи је и дру га слич на при ма ња за услу ге учи ње
не у ве зи са при вред ном де лат но шћу др жа ве уго вор ни це или ње не 
по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

Члан 21. 
СТУ ДЕН ТИ И ЛИ ЦА НА СТРУЧ НОЈ ОБУ ЦИ

1. Сту дент или ли це на струч ној обу ци ко је је не по сред но пре 
од ла ска у др жа ву уго вор ни цу би ло ре зи дент или је ре зи дент дру ге 
др жа ве уго вор ни це, а бо ра ви у пр во по ме ну тој др жа ви уго вор ни ци 
ис кљу чи во ра ди обра зо ва ња или об у ча ва ња, не опо ре зу је се у тој 
др жа ви уго вор ни ци за при ма ња ко ја до би ја за из др жа ва ње, обра зо
ва ње или об у ча ва ње, под усло вом да су та при ма ња из из во ра ван 
те др жа ве уго вор ни це.

2. Сту дент или ли це на струч ној обу ци из ста ва 1. овог чла на 
има пра во у то ку обра зо ва ња или об у ча ва ња на иста из у зе ћа, осло
ба ђа ња или ума ње ња по ре за на по моћ у нов цу, сти пен ди је и при
ма ња из рад ног од но са ко ји ни су об у хва ће ни ста вом 1. овог чла на, 
као и ре зи ден ти др жа ве уго вор ни це у ко јој бо ра ви.

Члан 22. 
УЧИ ТЕ ЉИ, ПРО ФЕ СО РИ И ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ

1. Фи зич ко ли це ко је је при сут но у др жа ви уго вор ни ци ра ди 
пре да ва ња или ис тра жи ва ња на уни вер зи те ту, ви шој шко ли, шко ли 
или дру гој слич ној при зна тој обра зов ној ин сти ту ци ји у тој др жа ви 
уго вор ни ци и ко је је ре зи дент или је не по сред но пре тог при су ства 
би ло ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, из у зи ма се од опо ре зи ва
ња у пр во по ме ну тој др жа ви уго вор ни ци за при ма ња за пре да ва ња 
или ис тра жи ва ња у пе ри о ду ко ји ни је ду жи од две го ди не од да на 
ње го вог пр вог бо рав ка у том ци љу, под усло вом да су та при ма ња 
из из во ра ван те др жа ве уго вор ни це.

2. Од ред ба ста ва 1. овог чла на не при ме њу ју се на при ма ња 
од ис тра жи ва ња, ако то ис тра жи ва ње ни је у јав ном ин те ре су, већ 
пр вен стве но у лич ном ин те ре су од ре ђе ног ли ца или ви ше ли ца.

Члан 23. 
ОСТА ЛИ ДО ХО ДАК

1. Де ло ви до хот ка ре зи ден та др жа ве уго вор ни це, без об зи ра 
на то где на ста ју, ко ји ни су ре гу ли са ни у прет ход ним чла но ви ма 
овог уго во ра опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци.

2. Од ред ба ста ва 1. овог чла на не при ме њу је се на до хо дак, 
осим на до хо дак од не по крет но сти де фи ни са не у ста ву 2. чла на 6. 
овог уго во ра, ако при ма лац тог до хот ка – ре зи дент др жа ве уго вор
ни це оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре ко стал не 
по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи или ако у тој дру гој др жа
ви оба вља са мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се у 
њој на ла зи, а пра во или имо ви на на осно ву ко јих се до хо дак пла ћа 
ствар но су по ве за ни са стал ном по слов ном је ди ни цом или стал ном 
ба зом. У том слу ча ју се, пре ма по тре би, при ме њу ју од ред бе чла на 
7. или чла на 15. овог уго во ра.

3. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, де ло ви до хот ка 
ре зи ден та др жа ве уго вор ни це ко ји ни су ре гу ли са ни у прет ход ним 
чла но ви ма овог уго во ра, а ко ји на ста ју у дру гој др жа ви уго вор ни
ци, мо гу се опо ре зи ва ти и у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци. 
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Члан 24.  
ИМО ВИ НА

1. Имо ви на ко ја се са сто ји од не по крет но сти на ве де не у чла
ну 6. овог уго во ра ко ју по се ду је ре зи дент др жа ве уго вор ни це и ко
ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се опо ре зи ва ти у 
тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Имо ви на ко ја се са сто ји од по крет них ства ри ко је пред ста
вља ју део по слов не имо ви не стал не по слов не је ди ни це ко ју пред
у зе ће др жа ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви уго вор ни ци или од 
по крет них ства ри ко је при па да ју стал ној ба зи ко ја слу жи ре зи ден
ту др жа ве уго вор ни це у дру гој др жа ви уго вор ни ци за оба вља ње 
са мо стал них лич них де лат но сти, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој 
др жа ви уго вор ни ци.

3. Имо ви на ко ја се са сто ји од бро до ва и ва зду хо пло ва ко ји се 
ко ри сте у ме ђу на род ном са о бра ћа ју и по крет них ства ри ко је слу
же за ко ри шће ње тих бро до ва и ва зду хо пло ва, опо ре зу је се са мо у 
др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра ве пред
у зе ћа.

4. Сва оста ла имо ви на ре зи ден та др жа ве уго вор ни це опо ре зу
је се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци.

Члан 25. 
ОТ КЛА ЊА ЊЕ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА

1. Ако ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ру је до хо дак или 
по се ду је имо ви ну ко ји се, у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра, мо
гу опо ре зи ва ти у дру гој др жа ви уго вор ни ци, пр во по ме ну та др жа ва 
уго вор ни ца одо бра ва:

– као од би так од по ре за на до хо дак тог ре зи ден та, из нос јед
нак по ре зу на до хо дак ко ји је пла ћен у тој дру гој др жа ви уго вор
ни ци;

– као од би так од по ре за на имо ви ну тог ре зи ден та, из нос јед
нак по ре зу на имо ви ну ко ји је пла ћен у тој дру гој др жа ви уго вор
ни ци.

Тај од би так и у јед ном и у дру гом слу ча ју не мо же би ти ве ћи 
од де ла по ре за на до хо дак или по ре за на имо ви ну, ка ко је об ра чу
нат пре из вр ше ног од би ја ња, ко ји од го ва ра, за ви сно од слу ча ја, до
хот ку или имо ви ни ко ји се мо гу опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви 
уго вор ни ци.

2. Ако су, у скла ду с не ком од ред бом Уго во ра, до хо дак ко ји 
оства ри или имо ви на ко ју по се ду је ре зи дент др жа ве уго вор ни це 
из у зе ти од опо ре зи ва ња у тој др жа ви уго вор ни ци, та др жа ва уго
вор ни ца мо же, при об ра чу на ва њу по ре за на оста ли до хо дак или 
имо ви ну тог ре зи ден та, да узме у об зир из у зе ти до хо дак или имо
ви ну.

Члан 26. 
ЈЕД НАК ТРЕТ МАН

1. Др жа вља ни др жа ве уго вор ни це не под ле жу у дру гој др жа ви  
уго вор ни ци опо ре зи ва њу или зах те ву у ве зи с опо ре зи ва њем ко је 
је друк чи је или те же од опо ре зи ва ња и зах те ва у ве зи с опо ре зи
ва њем, по себ но у од но су на ре зи дент ност, ко ји ма др жа вља ни те 
дру ге др жа ве уго вор ни це у истим усло ви ма, под ле жу или мо гу 
под ле ћи. Ова од ред ба се, не за ви сно од од ре да ба чла на 1. овог уго
во ра, при ме њу је и на ли ца ко ја ни су ре зи ден ти јед не или обе др жа
ве уго вор ни це.

2. Опо ре зи ва ње стал не по слов не је ди ни це ко ју пред у зе ће 
др жа ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви уго вор ни ци не мо же би
ти не по вољ ни је у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци од опо ре зи ва ња 
пред у зе ћа те дру ге др жа ве уго вор ни це ко ја оба вља ју исте де лат
но сти. Ова од ред ба не мо же се ту ма чи ти та ко да оба ве зу је др жа
ву уго вор ни цу да ре зи ден ти ма дру ге др жа ве уго вор ни це одо бра
ва лич на осло ба ђа ња, олак ши це и ума ње ња за свр хе опо ре зи ва ња 
због лич ног ста ту са или по ро дич них оба ве за ко је одо бра ва сво јим 
ре зи ден ти ма.

3. Ка ма та, аутор ске на кна де, на кна де за тех нич ке услу ге и 
дру ге ис пла те ко је пред у зе ће др жа ве уго вор ни це пла ћа ре зи ден ту 
дру ге др жа ве уго вор ни це, при утвр ђи ва њу опо ре зи ве до би ти тог 

пред у зе ћа, од би ја ју се под истим усло ви ма као да су пла ће не ре
зи ден ту пр во по ме ну те др жа ве, осим ка да се при ме њу ју од ред бе 
чла на 9. став 1, чла на 11. став 7, чла на 12. став 6. или чла на 13. 
став 6. овог уго во ра. Та ко ђе, ду го ви пред у зе ћа др жа ве уго вор ни
це ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, при утвр ђи ва њу опо ре зи ве 
имо ви не тог пред у зе ћа, од би ја ју се под истим усло ви ма као да су 
би ли уго во ре ни с ре зи ден том пр во по ме ну те др жа ве уго вор ни це.

4. Пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це чи ју имо ви ну пот пу но или 
де ли мич но по се ду ју или кон тро ли шу, по сред но или не по сред но, 
је дан или ви ше ре зи де на та дру ге др жа ве уго вор ни це, у пр во по ме
ну тој др жа ви уго вор ни ци не под ле жу опо ре зи ва њу или оба ве зи у 
ве зи с опо ре зи ва њем, ко је је друк чи је или те же од опо ре зи ва ња и 
оба ве за у ве зи с опо ре зи ва њем ко ме дру га слич на пред у зе ћа пр во
по ме ну те др жа ве уго вор ни це под ле жу или мо гу под ле ћи.

5. Од ред бе овог чла на при ме њу ју се на по ре зе на ве де не у 
чла ну 2. овог уго во ра.

Члан 27. 
ПО СТУ ПАК ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ДО ГО ВА РА ЊА

1. Ако ли це сма тра да ме ре јед не или обе др жа ве уго вор ни це 
до во де или ће до ве сти до то га да не бу де опо ре зо ва но у скла ду с 
од ред ба ма овог уго во ра, оно мо же, без об зи ра на прав на сред ства 
пред ви ђе на за ко ном тих др жа ва уго вор ни ца, да из ло жи свој слу
чај над ле жном ор га ну др жа ве уго вор ни це чи ји је ре зи дент или, ако 
ње гов слу чај пот па да под члан 26. став 1. овог уго во ра, оне др жа ве 
уго вор ни це чи ји је др жа вља нин. Слу чај мо ра би ти из ло жен у ро
ку од три го ди не од да на пр вог оба ве ште ња о ме ри ко ја до во ди до 
опо ре зи ва ња ко је ни је у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра.

2. Ако над ле жни ор ган сма тра да је при го вор оправ дан и ако 
ни је у мо гућ но сти да сам до ђе до за до во ља ва ју ћег ре ше ња, на сто
ја ће да слу чај ре ши за јед нич ким до го во ром с над ле жним ор га ном 
дру ге др жа ве уго вор ни це ра ди из бе га ва ња опо ре зи ва ња ко је ни је у 
скла ду с овим уго во ром. По стиг ну ти до го вор при ме њу је се без об
зи ра на вре мен ска огра ни че ња у за ко ну др жа ва уго вор ни ца.

3. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца на сто је да за јед нич
ким до го во ром от кло не те шко ће или не ја сно ће ко је на ста ју при ту
ма че њу или при ме ни овог уго во ра. Они се мо гу и за јед нич ки са
ве то ва ти ра ди от кла ња ња дво стру ког опо ре зи ва ња у слу ча је ви ма 
ко ји ни су пред ви ђе ни овим уго во ром.

4. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца мо гу не по сред но ме
ђу соб но оп шти ти, укљу чу ју ћи оп ште ње пре ко за јед нич ке ко ми си је 
ко ју чи не они са ми или њи хо ви пред став ни ци, ра ди по сти за ња до
го во ра у сми слу прет ход них ста во ва овог чла на.

Члан 28. 
РАЗ МЕ НА ОБА ВЕ ШТЕ ЊА

1. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца раз ме њу ју оба ве ште
ња за ко ја се мо же пред ви де ти да ће би ти од зна ча ја за при ме ну 
од ре да ба овог уго во ра или за ад ми ни стри ра ње или при нуд но из
вр ше ње за ко на ко ји се од но се на по ре зе сва ке вр сте и опи са ко је 
за во де др жа ве уго вор ни це или њи хо ве по ли тич ке је ди ни це или је
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ако опо ре зи ва ње пред ви ђе но тим за
ко ни ма ни је у су прот но сти с овим уго во ром. Раз ме на оба ве ште ња 
ни је огра ни че на чл. 1. и 2. овог уго во ра. 

2. Оба ве ште ње при мље но, на осно ву ста ва 1. овог чла на, од 
др жа ве уго вор ни це сма тра се тај ном исто као и оба ве ште ње до би
је но пре ма за ко ни ма те др жа ве уго вор ни це и мо же се са оп шти ти 
са мо ли ци ма или ор га ни ма (укљу чу ју ћи су до ве и управ не ор га не) 
ко ји су над ле жни за раз рез или на пла ту, при нуд но или суд ско из вр
ше ње, ре ша ва ње по жал ба ма, у од но су на по ре зе на ве де не у ста ву 
1. овог чла на или у од но су на кон тро лу на пред на ве де ног. Та ли ца 
или ор га ни ко ри сте оба ве ште ња са мо за те свр хе. Они мо гу са оп
шти ти оба ве ште ња у јав ном суд ском по ступ ку или у суд ским од
лу ка ма.

3. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не мо гу се ни у ком слу ча ју 
ту ма чи ти као оба ве за др жа ве уго вор ни це да:

1) пред у зи ма управ не ме ре су прот не за ко ни ма или управ ној 
прак си те или дру ге др жа ве уго вор ни це;
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2) да је оба ве ште ња ко ја се не мо гу до би ти на осно ву за ко на 
или у ре дов ном управ ном по ступ ку те или дру ге др жа ве уго вор
ни це;

3) да је оба ве ште ња ко ја от кри ва ју тр го вин ску, по слов ну, ин
ду стриј ску, ко мер ци јал ну или про фе си о нал ну тај ну или по слов ни 
по сту пак или оба ве ште ње чи је би са оп ште ње би ло су прот но јав
ном по рет ку.

4. Уко ли ко др жа ва уго вор ни ца тра жи оба ве ште ња у скла ду 
са овим чла ном, дру га др жа ва уго вор ни ца ће ко ри сти ти сво је ме ре 
да би при ба ви ла тра же на оба ве ште ња, чак и да тој дру гој др жа
ви уго вор ни ци та оба ве ште ња мо жда ни су по треб на за соп стве не 
по ре ске свр хе. Оба ве за са др жа на у прет ход ној ре че ни ци под ле же 
огра ни че њи ма из ста ва 3. овог чла на, осим ако би та огра ни че ња 
оне мо гу ћи ла др жа ву уго вор ни цу да да је оба ве ште ња са мо због то
га што не по сто ји до ма ћа по тре ба за та квим оба ве ште њи ма.

5. Од ред бе ста ва 3. овог чла на не мо гу се ни у ком слу ча ју 
ту ма чи ти као мо гућ ност др жа ве уго вор ни це да од би је да ва ње оба
ве ште ња са мо за то што оба ве ште ња по се ду је бан ка, дру га фи нан
сиј ска ин сти ту ци ја, за ступ ник или ли це ко је ра ди у аген ци ји или у 
фи ду ци јар ном свој ству или ко је има ве зе са вла сни штвом ин те ре са 
у ли цу.

Члан 29. 
ЧЛА НО ВИ ДИ ПЛО МАТ СКИХ МИ СИ ЈА И КОН ЗУ ЛА ТА

Од ред бе овог уго во ра не ути чу на по ре ске по вла сти це чла но
ва ди пло мат ских ми си ја или кон зу ла та пред ви ђе не оп штим пра ви
ли ма ме ђу на род ног пра ва или од ред ба ма по себ них ме ђу на род них 
уго во ра.

Члан 30. 
СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

1. Овај уго вор сту па на сна гу да ту мом сла ња, ди пло мат ским 
пу тем, по след њег од пи сме них оба ве ште ња ко јим др жа ва уго вор
ни ца оба ве шта ва да је окон ча ла уну тра шњи по сту пак за сту па ње 
на сна гу овог уго во ра.

2. Овај уго вор се при ме њу је у од но су на по ре зе на до хо дак 
ко ји је оства рен и на по ре зе на имо ви ну ко ја се по се ду је у сва кој 
по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а
ра ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој Уго вор 
сту па на сна гу.

Члан 31. 
ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА

1. Овај уго вор оста је на сна зи док га не от ка же јед на од др жа
ва уго вор ни ца. Др жа ва уго вор ни ца мо же от ка за ти уго вор ди пло
мат ским пу тем, до ста вља њем пи сме ног оба ве ште ња о пре стан ку 
ње го вог ва же ња, нај ка сни је шест ме се ци пре кра ја би ло ко је ка
лен дар ске го ди не по сле пе ри о да од пет го ди на од да на сту па ња на 
сна гу Уго во ра. 

2. Овај уго вор пре ста је да се при ме њу је у од но су на по ре зе на 
до хо дак ко ји је оства рен и на по ре зе на имо ви ну ко ја се по се ду је у 
сва кој по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог 
ја ну а ра ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој је 
да то оба ве ште ње о пре стан ку ва же ња.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће
ни, пот пи са ли овај уго вор.

Са чи ње но у Ашта ни 28. да на ав гу ста 2015. го ди не, у два ори
ги нал на при мер ка, на срп ском, ка за шком, ру ском и ен гле ском је
зи ку, сви тек сто ви су под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли ке 
из ме ђу тек сто ва, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА ВЛА ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Жељ ко Сер тић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ КА ЗАХ СТАН

Нур бакх Ру сте мов, с.р.

ПРО ТО КОЛ

У тре нут ку пот пи си ва ња Уго во ра из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср
би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о из бе га ва њу дво стру ког опо ре
зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак 
и на имо ви ну (у да љем тек сту „Уго вор”), до ле пот пи са ни су се са
гла си ли о сле де ћим од ред ба ма ко је чи не са став ни део овог уго во ра:

1. Под ра зу ме ва се, да од ред бе овог уго во ра ни у ком слу ча
ју не спре ча ва ју др жа ву уго вор ни цу да при ме њу је од ред бе и ме ре 
свог до ма ћег за ко на про тив из бе га ва ња по ре за или по ре ске ева зи
је, без об зи ра да ли су опи са не као та кве.

2. У од но су на члан 14. став 4. овог уго во ра:
Утвр ђи ва ње да ли ак ци је ком па ни је или упо ре ди ви ин те ре си 

у дру гим ен ти те ти ма ко ји не из да ју ак ци је (као што су парт нер
ство, труст или дру ги) ви ше од 50 од сто сво је вред но сти оства ру ју 
не по сред но или по сред но од не по крет но сти ко ја се на ла зи у дру
гој др жа ви уго вор ни ци се, уоби ча је но, вр ши упо ре ђи ва њем вред
но сти од но сне не по крет но сти са вред но шћу це ло куп не имо ви не 
ком па ни је или дру гих ен ти те та ко ји не из да ју ак ци је (као што су 
парт нер ство, труст или дру ги) и то без узи ма ња у об зир ду го ва и 
дру гих оба ве за ком па ни је или дру гих ен ти те та ко ји не из да ју ак
ци је, као што су парт нер ство, труст или дру ги (као и не за ви сно од 
чи ње ни це да ли су обез бе ђе ни хи по те ком на не по крет но сти о ко јој 
је у кон крет ном слу ча ју реч).

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”. 

128
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 Уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Кра ље ви не Нор ве шке о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је 

у од но су на по ре зе на до хо дак

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Кра ље ви не Нор ве шке о из бе га ва њу дво стру ког 
опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на 
до хо дак, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Петој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 16. но
вембра 2015. године.

ПР број 143
У Бе о гра ду, 17. 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 Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Кра ље ви не Нор ве шке о из бе га ва њу дво стру ког  

опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су  
на по ре зе на до хо дак

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Кра ље ви не 

Нор ве шке о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по
ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак (у да љем тек сту: Уго
вор), пот пи сан 17. ју на 2015. го ди не у Ослу, у ори ги на лу на срп
ском, нор ве шком и ен гле ском је зи ку.
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Члан 2.
Текст Уго во ра у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 

УГОВОР

ИЗ МЕ ЂУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
И

КРА ЉЕ ВИ НЕ НОР ВЕ ШКЕ

О ИЗ БЕ ГА ВА ЊУ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА  
И СПРЕ ЧА ВА ЊУ ПО РЕ СКЕ ЕВА ЗИ ЈЕ У ОД НО СУ НА ПО РЕ ЗЕ 

НА ДО ХО ДАК

ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
И

ВЛА ДА КРА ЉЕ ВИ НЕ НОР ВЕ ШКЕ

у же љи да за кљу че Уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи
ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак, 
са ци љем да ство ре ста бил не усло ве за све о бу хват ни раз вој при
вред не са рад ње и ула га ња из ме ђу две зе мље, 

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

ПР ВО ПО ГЛА ВЉЕ 
ПО ЉЕ ПРИ МЕ НЕ УГО ВО РА

Члан 1. 
ЛИ ЦА НА КО ЈА СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

Овај уго вор при ме њу је се на ли ца ко ја су ре зи ден ти јед не или 
обе др жа ве уго вор ни це.

Члан 2. 
ПО РЕ ЗИ НА КО ЈЕ СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

1. Овај уго вор при ме њу је се на по ре зе на до хо дак ко је за во ди 
др жа ва уго вор ни ца или ње не по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло
кал не са мо у пра ве, не за ви сно од на чи на на пла те.

2. По ре зи ма на до хо дак сма тра ју се сви по ре зи ко ји се за во де на 
уку пан до хо дак или на де ло ве до хот ка, укљу чу ју ћи по ре зе на до би так 
од оту ђе ња по крет них ства ри или не по крет но сти, по ре зе на укуп не из
но се за ра да ко је ис пла ћу ју пред у зе ћа, као и по ре зе на при раст имо ви не.

3. По ре зи на ко је се при ме њу је овај уго вор су:
1) у Нор ве шкој:
(1) на ци о нал ни по рез на до хо дак;
(2) окру жни оп штин ски по рез на до хо дак;
(3) оп штин ски по рез на до хо дак;
(4) на ци о нал ни по рез ко ји се од но си на до хо дак од ис тра жи

ва ња и ис ко ри шћа ва ња под мор ских из во ра наф те и на до хо дак од 
де лат но сти и ра да у ве зи са тим, укљу чу ју ћи и до хо дак од пре во за 
наф то во дом про из ве де не наф те; и

(5) на ци о нал ни по рез на при ма ња не ре зи дент них умет ни ка;
(у да љем тек сту: „нор ве шки по рез”);
2) у Ср би ји:
(1) по рез на до бит прав них ли ца;
(2) по рез на до хо дак гра ђа на;
(у да љем тек сту: „срп ски по рез”).
4. Уго вор се при ме њу је и на исте или бит но слич не по ре зе 

ко ји се по сле да ту ма пот пи си ва ња овог уго во ра за ве ду по ред или 
уме сто по сто је ћих по ре за. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца 
оба ве шта ва ју јед ни дру ге о зна чај ним про ме на ма из вр ше ним у њи
хо вим по ре ским за ко ни ма.

ДРУ ГО ПО ГЛА ВЉЕ 
ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 3. 
ОП ШТЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1. За по тре бе овог уго во ра:
1) из раз „Нор ве шка” озна ча ва Кра ље ви ну Нор ве шку и укљу

чу је коп не ну те ри то ри ју, уну тра шње во де, те ри то ри јал но мо ре и 

под руч је ван те ри то ри јал ног мо ра где Кра ље ви на Нор ве шка, сход
но нор ве шком за ко но дав ству и у скла ду са ме ђу на род ним пра вом, 
мо же да вр ши сво ја пра ва у од но су на мор ско дно и под зе мље и 
њи хо ва при род на бо гат ства; овај из раз не об у хва та Свал бард, Јан 
Ма јен и нор ве шке за ви сне те ри то ри је („Би ланд”);

2) из раз „Ср би ја” озна ча ва Ре пу бли ку Ср би ју, а упо тре бљен у 
ге о граф ском сми слу озна ча ва те ри то ри ју Републикe Србијe;

3) из ра зи „др жа ва уго вор ни ца” и „дру га др жа ва уго вор ни ца” 
озна ча ва ју Нор ве шку или Ср би ју, за ви сно од сми сла;

4) из раз „ли це” об у хва та фи зич ко ли це, ком па ни ју и сва ко 
дру го дру штво ли ца;

5) из раз „ком па ни ја” озна ча ва прав но ли це или би ло ко ји ен
ти тет ко ји се сма тра прав ним ли цем за по ре ске свр хе;

6) из ра зи „пред у зе ће др жа ве уго вор ни це” и „пред у зе ће дру ге 
др жа ве уго вор ни це” озна ча ва ју пред у зе ће ко јим упра вља ре зи дент 
др жа ве уго вор ни це, од но сно пред у зе ће ко јим упра вља ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це;

7) из раз „ме ђу на род ни са о бра ћај” озна ча ва са о бра ћај бро дом, 
ва зду хо пло вом или друм ским во зи лом ко ји оба вља пред у зе ће др
жа ве уго вор ни це, осим ако се са о бра ћај оба вља бро дом, ва зду хо
пло вом или друм ским во зи лом ис кљу чи во из ме ђу ме ста у дру гој 
др жа ви уго вор ни ци;

8) из раз „над ле жан ор ган” озна ча ва:
– у Нор ве шкој, ми ни стра фи нан си ја или ми ни стро вог овла

шће ног пред став ни ка;
– у Ср би ји, Ми ни стар ство фи нан си ја или ње го вог овла шће

ног пред став ни ка;
9) из раз „др жа вља нин”, у од но су на др жа ву уго вор ни цу, озна

ча ва: 
– фи зич ко ли це ко је има др жа вљан ство те др жа ве уго вор ни

це; и
– прав но ли це, парт нер ство или удру же ње ко је та кав ста тус 

има на осно ву за ко но дав ства ва же ћег у др жа ви уго вор ни ци.
2. Ка да др жа ва уго вор ни ца при ме њу је Уго вор, сва ки из раз ко

ји у ње му ни је де фи ни сан има зна че ње, осим ако кон текст не зах
те ва дру га чи је, пре ма за ко ну те др жа ве за по тре бе по ре за на ко је се 
Уго вор при ме њу је и зна че ње пре ма ва же ћим по ре ским за ко ни ма 
ко је при ме њу је та др жа ва има пред ност у од но су на зна че ње ко је 
том из ра зу да ју дру ги за ко ни те др жа ве.

Члан 4. 
РЕ ЗИ ДЕНТ

1. Из раз „ре зи дент др жа ве уго вор ни це”, за по тре бе овог уго
во ра, озна ча ва ли це ко је, пре ма за ко ни ма те др жа ве, под ле же опо
ре зи ва њу у тој др жа ви по осно ву свог пре би ва ли шта, бо ра ви шта, 
ме ста упра ве или дру гог ме ри ла слич не при ро де, и укљу чу је ту др
жа ву, ње ну по ли тич ку је ди ни цу или је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве. 
Овај из раз не об у хва та ли це ко је у тој др жа ви под ле же опо ре зи ва
њу са мо за до хо дак из из во ра у тој др жа ви.

2. Ако је, пре ма од ред ба ма ста ва 1. овог чла на, фи зич ко ли це 
ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, ње гов се ста тус од ре ђу је на сле
де ћи на чин:

1) сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве у ко јој има стал но 
ме сто ста но ва ња; ако има стал но ме сто ста но ва ња у обе др жа ве, 
сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве са ко јом су ње го ве лич не и 
еко ном ске ве зе те шње (сре ди ште жи вот них ин те ре са);

2) ако не мо же да се од ре ди у ко јој др жа ви има сре ди ште жи
вот них ин те ре са или ако ни у јед ној др жа ви не ма стал но ме сто 
ста но ва ња, сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве у ко јој има уоби
ча је но ме сто ста но ва ња;

3) ако има уоби ча је но ме сто ста но ва ња у обе др жа ве или га 
не ма ни у јед ној од њих, сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве чи ји 
је др жа вља нин;

4) ако је др жа вља нин обе др жа ве или ни јед не од њих, над ле
жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ре ши ће пи та ње за јед нич ким до го
во ром.

3. Ако је, пре ма од ред ба ма ста ва 1. овог чла на ли це, осим фи
зич ког, ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, над ле жни ор га ни др жа
ва уго вор ни ца на сто је да за јед нич ким до го во ром од ре де др жа ву 
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уго вор ни цу чи јим ре зи ден том се сма тра то ли це за по тре бе уго
во ра, има ју ћи у ви ду ње го во ме сто ствар не упра ве, ме сто у ко јем 
је оно осно ва но или на дру ги на чин кон сти ту и са но, или би ло ко је 
дру ге ва жне чи ни о це. У од су ству та квог до го во ра, то ли це не ма 
пра во на би ло ко ју олак ши цу или из у зи ма ње од по ре за пред ви ђе но 
овим уго во ром, осим у ме ри и на та кав на чин ко ји мо гу до го во ри
ти над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца. 

Члан 5. 
СТАЛ НА ПО СЛОВ НА ЈЕ ДИ НИ ЦА

1. Из раз „стал на по слов на је ди ни ца”, за по тре бе овог уго во
ра, озна ча ва стал но ме сто пре ко ко га пред у зе ће пот пу но или де ли
мич но оба вља по сло ва ње.

2. Под из ра зом „стал на по слов на је ди ни ца” под ра зу ме ва се 
на ро чи то:

1) ме сто упра ве;
2) огра нак;
3) по слов ни ца;
4) фа бри ка;
5) ра ди о ни ца; и
6) руд ник, из вор наф те или га са, ка ме но лом или дру го ме сто 

ва ђе ња при род них бо гат ста ва.
3. Гра ди ли ште или гра ђе вин ски или мон та жни рад чи ни стал

ну по слов ну је ди ни цу са мо ако тра је ду же од 9 ме се ци.
4. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, ако пред у зе ће 

др жа ве уго вор ни це пру жа услу ге у дру гој др жа ви уго вор ни ци:
– пре ко фи зич ког ли ца ко је бо ра ви у тој дру гој др жа ви у пе

ри о ду или пе ри о ди ма ко ји укуп но пре ла зе 183 да на у пе ри о ду од 
би ло ко јих два на ест ме се ци, а ви ше од 50 од сто бру то при хо да ко ји 
се при пи су је ак тив ним по слов ним де лат но сти ма пред у зе ћа у том 
пе ри о ду или пе ри о ди ма се оства ру је од услу га ко је се пру жа ју у 
тој дру гој др жа ви пре ко тог фи зич ког ли ца, или

– у пе ри о ду или пе ри о ди ма ко ји укуп но пре ла зе 183 да на у 
пе ри о ду од би ло ко јих два на ест ме се ци, а те услу ге се пру жа ју за 
исти рад или по ве за не ра до ве пре ко јед ног или ви ше фи зич ких ли
ца ко ји бо ра ве и пру жа ју те услу ге у тој дру гој др жа ви

сма тра се да се де лат но сти ко је се у тој дру гој др жа ви оба
вља ју при ли ком пру жа ња услу га, оба вља ју пре ко стал не по слов не 
је ди ни це пред у зе ћа ко ја се на ла зи у тој дру гој др жа ви, осим ако су 
те услу ге огра ни че не на услу ге на ве де не у ста ву 6. овог чла на ко је, 
ако би се пру жа ле пре ко стал ног ме ста по сло ва ња, не би ово стал
но ме сто по сло ва ња чи ни ле стал ном по слов ном је ди ни цом пре ма 
од ред ба ма тог ста ва. За по тре бе овог ста ва, услу ге ко је у име пред
у зе ћа пру жа фи зич ко ли це не сма тра се да их, пре ко тог ли ца, пру
жа дру го пред у зе ће, осим ако то дру го пред у зе ће не над зи ре, ру ко
во ди или кон тро ли ше на чин на ко ји фи зич ко ли це пру жа те услу ге.

5. За по тре бе ст. 3. и 4. овог чла на, ако је пред у зе ће др жа ве 
уго вор ни це ко је пру жа услу ге у дру гој др жа ви уго вор ни ци, у то ку 
не ког вре мен ског пе ри о да, по ве за но са дру гим пред у зе ћем ко је у 
тој дру гој др жа ви пру жа су штин ски слич не услу ге за исти рад или 
за по ве за не ра до ве, пре ко јед ног или ви ше фи зич ких ли ца ко ја, у 
то ку тог пе ри о да, бо ра ве и пру жа ју те услу ге у тој др жа ви, сма тра 
се да пр во по ме ну то пред у зе ће у то ку тог вре мен ског пе ри о да, пре
ко тих фи зич ких ли ца, пру жа услу ге у дру гој др жа ви, за исти рад 
или за по ве за не ра до ве. За по тре бе прет ход не ре че ни це, пред у зе
ће је по ве за но са дру гим пред у зе ћем ако јед но пред у зе ће по сред но 
или не по сред но кон тро ли ше дру го пред у зе ће или и јед но и дру го 
пред у зе ће, по сред но или не по сред но, кон тро ли шу иста ли ца, не за
ви сно од то га да ли су та ли ца ре зи ден ти јед не или дру ге др жа ве 
уго вор ни це.

6. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, под из ра зом 
„стал на по слов на је ди ни ца” не под ра зу ме ва се:

1) ко ри шће ње обје ка та и опре ме ис кљу чи во у свр хе ускла ди
ште ња, из ла га ња или ис по ру ке до ба ра или ро бе ко ја при па да пред
у зе ћу;

2) одр жа ва ње за ли хе до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу 
ис кљу чи во у свр ху ускла ди ште ња, из ла га ња или ис по ру ке;

3) одр жа ва ње за ли хе до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу 
ис кљу чи во са свр хом да је дру го пред у зе ће пре ра ди;

4) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху 
ку по ви не до ба ра или ро бе или при ба вља ња оба ве ште ња за пред
у зе ће;

5) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху 
оба вља ња, за пред у зе ће, сва ке дру ге де лат но сти ко ја има при прем
ни или по моћ ни ка рак тер;

6) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху 
де лат но сти на ве де них у тач. 1) до 5) овог ста ва у би ло ко јој ком
би на ци ји, под усло вом да је укуп на де лат ност стал ног ме ста по
сло ва ња ко ја на ста је из ове ком би на ци је при прем ног или по моћ ног 
ка рак те ра.

7. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, ка да ли це – 
осим за ступ ни ка са са мо стал ним ста ту сом на ко га се при ме њу
је став 8. овог чла на – ра ди у име пред у зе ћа и има и уоби ча је но 
ко ри сти у др жа ви уго вор ни ци овла шће ње да за кљу чу је уго во ре у 
име пред у зе ћа, сма тра се да то пред у зе ће има стал ну по слов ну је
ди ни цу у тој др жа ви у од но су на де лат но сти ко је то ли це оба вља 
за пред у зе ће, осим ако су де лат но сти тог ли ца огра ни че не на де
лат но сти на ве де не у ста ву 6. овог чла на ко је, ако би се оба вља ле 
пре ко стал ног ме ста по сло ва ња, не би ово стал но ме сто по сло ва ња 
чи ни ле стал ном по слов ном је ди ни цом пре ма од ред ба ма тог ста ва.

8. Не сма тра се да пред у зе ће има стал ну по слов ну је ди ни цу 
у др жа ви уго вор ни ци са мо за то што у тој др жа ви оба вља сво је по
сло ве пре ко по сред ни ка, ге не рал ног ко ми си о ног за ступ ни ка или 
дру гог пред став ни ка са са мо стал ним ста ту сом ако та ли ца де лу ју у 
окви ру сво је ре дов не по слов не де лат но сти.

9. Чи ње ни ца да ком па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни
це кон тро ли ше или је под кон тро лом ком па ни је ко ја је ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це или ко ја оба вља по сло ва ње у тој дру гој 
др жа ви (пре ко стал не по слов не је ди ни це или на дру ги на чин), са
ма по се би ни је до вољ на да се јед на ком па ни ја сма тра стал ном по
слов ном је ди ни цом дру ге ком па ни је.

ТРЕ ЋЕ ПО ГЛА ВЉЕ 
ОПО РЕ ЗИ ВА ЊЕ ДО ХОТ КА

Члан 6. 
ДО ХО ДАК ОД НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

1. До хо дак ко ји ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ри од не по
крет но сти (укљу чу ју ћи до хо дак од по љо при вре де или шу мар ства) 
ко ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци мо же се опо ре зи ва ти у 
тој дру гој др жа ви.

2. Из раз „не по крет ност” има зна че ње пре ма за ко ну др жа ве 
уго вор ни це у ко јој се од но сна не по крет ност на ла зи. Овај из раз у 
сва ком слу ча ју об у хва та при пат ке не по крет но сти, сточ ни фонд и 
опре му ко ја се ко ри сти у по љо при вре ди и шу мар ству, пра ва на ко ја 
се при ме њу ју од ред бе оп штег за ко на о зе мљи шној сво ји ни, пло до
у жи ва ње не по крет но сти и пра ва на про мен љи ва или стал на пла ћа
ња као на кна де за ис ко ри шћа ва ње или за пра во на ис ко ри шћа ва ње 
ми не рал них на ла зи шта, из во ра и дру гих при род них бо гат ста ва; 
бро до ви, ва зду хо пло ви и друм ска во зи ла не сма тра ју се не по крет
но сти ма.

3. Од ред ба ста ва 1. овог чла на при ме њу је се на до хо дак ко ји 
се оства ри не по сред ним ко ри шће њем, из најм љи ва њем или дру гим 
на чи ном ко ри шће ња не по крет но сти.

4. Од ред бе ст. 1. и 3. овог чла на при ме њу ју се и на до хо дак од 
не по крет но сти пред у зе ћа и на до хо дак од не по крет но сти ко ја се 
ко ри сти за оба вља ње са мо стал них лич них де лат но сти.

Члан 7. 
ДО БИТ ОД ПО СЛО ВА ЊА

1. До бит пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це опо ре зу је се са мо у 
тој др жа ви, осим ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи. 
Ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре
ко стал не по слов не је ди ни це, до бит пред у зе ћа мо же се опо ре зи ва
ти у тој дру гој др жа ви, али са мо до из но са ко ји се при пи су је тој 
стал ној по слов ној је ди ни ци.
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2. За ви сно од од ред бе ста ва 3. овог чла на, ка да пред у зе ће др
жа ве уго вор ни це оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци 
пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи, у сва кој др
жа ви уго вор ни ци се тој стал ној по слов ној је ди ни ци при пи су је до
бит ко ју би мо гла да оства ри да је би ла одво је но и по себ но пред у
зе ће ко је се ба ви истим или слич ним де лат но сти ма, под истим или 
слич ним усло ви ма и да је по сло ва ла пот пу но са мо стал но са пред у
зе ћем чи ја је стал на по слов на је ди ни ца.

3. При од ре ђи ва њу до би ти стал не по слов не је ди ни це, као 
од би ци при зна ју се тро шко ви ко ји су учи ње ни за по тре бе стал не 
по слов не је ди ни це, укљу чу ју ћи тро шко ве упра вља ња и оп ште ад
ми ни стра тив не тро шко ве, би ло у др жа ви у ко јој се на ла зи стал на 
по слов на је ди ни ца или на дру гом ме сту.

4. Ако је уоби ча је но да се у др жа ви уго вор ни ци до бит ко ја се 
при пи су је стал ној по слов ној је ди ни ци од ре ђу је на осно ву рас по
де ле укуп не до би ти пред у зе ћа на ње го ве по себ не де ло ве, ре ше ње 
из ста ва 2. овог чла на не спре ча ва ту др жа ву уго вор ни цу да та квом 
уоби ча је ном рас по де лом од ре ди до бит ко ја се опо ре зу је; усво је ни 
ме тод рас по де ле тре ба да бу де та кав да ре зул тат бу де у скла ду с на
че ли ма ко ја су са др жа на у овом чла ну.

5. Стал ној по слов ној је ди ни ци не при пи су је се до бит ако та 
стал на по слов на је ди ни ца са мо ку пу је до бра или ро бу за пред у
зе ће.

6. За по тре бе прет ход них ста во ва, до бит ко ја се при пи су је 
стал ној по слов ној је ди ни ци од ре ђу је се истом ме то дом из го ди не у 
го ди ну, осим ако по сто ји оправ дан и до во љан раз лог да се по сту пи 
друк чи је.

7. Ка да до бит об у хва та де ло ве до хот ка ко ји су ре гу ли са ни по
себ ним чла но ви ма овог уго во ра, од ред бе овог чла на не ути чу на 
од ред бе тих чла но ва.

Члан 8. 
МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ

1. До бит пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це од оба вља ња ме ђу на
род ног са о бра ћа ја бро до ви ма, ва зду хо пло ви ма или друм ским во зи
ли ма опо ре зу је се са мо у тој др жа ви.

2. До бит пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це, од ко ри шће ња, одр
жа ва ња или да ва ња у за куп кон теј не ра (укљу чу ју ћи при ко ли це, 
бар же и од го ва ра ју ћу опре му за пре воз кон теј не ра) ко је то пред у зе
ће ко ри сти за пре воз до ба ра или ро бе у ме ђу на род ном са о бра ћа ју, 
опо ре зу је се са мо у тој др жа ви ако је та кво ко ри шће ње, одр жа ва ње 
или да ва ње у за куп до пун ска де лат ност у од но су на оба вља ње ме
ђу на род ног са о бра ћа ја бро до ви ма, ва зду хо пло ви ма или друм ским 
во зи ли ма или је по вре ме но по ве за но са оба вља њем ме ђу на род ног 
са о бра ћа ја бро до ви ма, ва зду хо пло ви ма или друм ским во зи ли ма.

3. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на при ме њу ју се и на до бит од 
уче шћа у пу лу, за јед нич ком по сло ва њу или ме ђу на род ној по слов
ној аген ци ји.

Члан 9. 
ПО ВЕ ЗА НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

1. Ако
1) пред у зе ће др жа ве уго вор ни це уче ству је не по сред но или 

по сред но у упра вља њу, кон тро ли или имо ви ни пред у зе ћа дру ге др
жа ве уго вор ни це, или

2) иста ли ца уче ству ју не по сред но или по сред но у упра вља
њу, кон тро ли или имо ви ни пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це и пред у
зе ћа дру ге др жа ве уго вор ни це

и ако су и у јед ном и у дру гом слу ча ју, из ме ђу та два пред
у зе ћа, у њи хо вим тр го вин ским или фи нан сиј ским од но си ма, до
го во ре ни или на мет ну ти усло ви ко ји се раз ли ку ју од усло ва ко ји 
би би ли до го во ре ни из ме ђу не за ви сних пред у зе ћа, до бит ко ју би, 
да не ма тих усло ва, оства ри ло јед но од пред у зе ћа, али је због тих 
усло ва ни је оства ри ло, мо же се укљу чи ти у до бит тог пред у зе ћа и 
сход но то ме опо ре зо ва ти.

2. Ако др жа ва уго вор ни ца укљу чу је у до бит пред у зе ћа те др
жа ве до бит за ко ју је пред у зе ће дру ге др жа ве уго вор ни це опо ре зо
ва но у тој дру гој др жа ви, и сход но то ме је опо ре зу је, и ако је та ко 

укљу че на до бит она до бит ко ју би пред у зе ће пр во по ме ну те др жа ве 
оства ри ло да су усло ви до го во ре ни из ме ђу та два пред у зе ћа би
ли они усло ви ко је би до го во ри ла не за ви сна пред у зе ћа, та дру га 
др жа ва вр ши од го ва ра ју ћу ко рек ци ју из но са по ре за ко ји је у њој 
утвр ђен на ту до бит. При ли ком вр ше ња те ко рек ци је, во ди ће се ра
чу на о оста лим од ред ба ма овог уго во ра и, ако је то по треб но, над
ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ме ђу соб но ће се кон сул то ва ти.

Члан 10. 
ДИ ВИ ДЕН ДЕ

1. Ди ви ден де ко је ис пла ћу је ком па ни ја ре зи дент др жа ве уго
вор ни це ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це мо гу се опо ре зи ва ти 
у тој дру гој др жа ви.

2. Ди ви ден де се мо гу опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци чи
ји је ре зи дент ком па ни ја ко ја ис пла ћу је ди ви ден де, у скла ду са за
ко ни ма те др жа ве, али ако је ствар ни вла сник ди ви ден ди ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од:

1) 5 од сто бру то из но са ди ви ден ди ако је ствар ни вла сник 
ком па ни ја (из у зи ма ју ћи парт нер ство) ко ја не по сред но има нај ма ње 
25 од сто ка пи та ла ком па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден де;

2) 10 од сто бру то из но са ди ви ден ди у свим дру гим слу ча је
ви ма.

Овај став не ути че на опо ре зи ва ње до би ти ком па ни је из ко је 
се ди ви ден де ис пла ћу ју.

3. Из у зет но од од од ре да ба ста ва 2. овог чла на, ако ди ви ден де 
оства ри и ствар но по се ду је вла да др жа ве уго вор ни це, ди ви ден де 
се опо ре зу ју са мо у тој др жа ви. За по тре бе овог ста ва, из раз „вла да 
др жа ве уго вор ни це” укљу чу је:

1) У Нор ве шкој:
(1) Цен трал ну бан ку Нор ве шке;
(2) Вла дин гло бал ни пен зи о ни фонд; и
(3) би ло ко ји ен ти тет ко ји у пот пу но сти или пре те жно по се

ду је или осни ва Вла да Нор ве шке ко ји, по вре ме но, мо гу до го во ри
ти над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца;

2) У Ср би ји:
(1) На род ну бан ку Ср би је; и
(2) би ло ко ји ен ти тет ко ји у пот пу но сти или пре те жно по се

ду је или осни ва Вла да Ср би је ко ји, по вре ме но, мо гу до го во ри ти 
над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца.

4. Из раз „ди ви ден де”, у овом чла ну, озна ча ва до хо дак од ак
ци ја или дру гих пра ва уче шћа у до би ти ко ја ни су по тра жи ва ња ду
га, као и до хо дак од дру гих пра ва ком па ни је ко ји је по ре ски из јед
на чен са до хот ком од ак ци ја у за ко ни ма др жа ве чи ји је ре зи дент 
ком па ни ја ко ја вр ши рас по де лу, као и до хо дак од аран жма на ко ји 
да је пра во на уче шће у до би ти, у ме ри у ко јој је то та ко пред ви ђе но 
за ко ни ма др жа ве уго вор ни це у ко јој до хо дак на ста је.

5. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник ди ви ден ди, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља по сло
ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци чи ји је ре зи дент ком па ни ја ко ја 
ис пла ћу је ди ви ден де пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла
зи у тој др жа ви или оба вља у тој дру гој др жа ви са мо стал не лич не 
де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој др жа ви, а ак ци је на 
осно ву ко јих се ди ви ден де ис пла ћу ју ствар но при па да ју стал ној 
по слов ној је ди ни ци или стал ној ба зи. У том слу ча ју при ме њу ју се, 
пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. или чла на 14. овог уго во ра.

6. Ако ком па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ру
је до бит или до хо дак из дру ге др жа ве уго вор ни це, та дру га др жа ва 
не мо же да за ве де по рез на ди ви ден де ко је ис пла ћу је ком па ни ја, 
осим ако су те ди ви ден де ис пла ће не ре зи ден ту те дру ге др жа ве 
или ако ак ци је на осно ву ко јих се ди ви ден де ис пла ћу ју ствар но 
при па да ју стал ној по слов ној је ди ни ци или стал ној ба зи ко ја се на
ла зи у тој дру гој др жа ви, ни ти да не рас по де ље ну до бит ком па ни је 
опо ре зу је по ре зом на не рас по де ље ну до бит ком па ни је, чак и ако 
се ис пла ће не ди ви ден де или не рас по де ље на до бит у пот пу но сти 
или де ли мич но са сто је од до би ти или до хот ка ко ји су на ста ли у тој 
дру гој др жа ви.

7. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се ако је глав ни раз лог 
или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви еми то ва њем 
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или пре но сом ак ци ја или дру гих пра ва на осно ву ко јих се ди ви ден
де ис пла ћу ју, био ко ри шће ње по год но сти овог чла на, пу тем еми то
ва ња или пре но са.

Члан 11. 
КА МА ТА

1. Ка ма та ко ја на ста је у др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу је се ре
зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру
гој др жа ви.

2. Ка ма та се мо же опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци у ко јој 
на ста је, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве, али ако је ствар ни вла сник 
ка ма те ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же 
би ти ве ћи од 10 од сто бру то из но са ка ма те. 

3. Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, ка ма та ко ја на
ста је у др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу је се ре зи ден ту дру ге др жа ве 
уго вор ни це опо ре зу је се са мо у тој дру гој др жа ви ако је при ма лац 
ствар ни вла сник ка ма те и ако ка ма ту оства ри:

1) вла да дру ге др жа ве уго вор ни це или ње не по ли тич ке је ди
ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;

2) цен трал на или на род на бан ка дру ге др жа ве уго вор ни це;
3) фи нан сиј ска ин сти ту ци ја ко ју кон тро ли ше или пре те жно 

по се ду је вла да дру ге др жа ве уго вор ни це или ње не по ли тич ке је ди
ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

4. Из раз „ка ма та”, у овом чла ну, озна ча ва до хо дак од по тра
жи ва ња ду га сва ке вр сте, не за ви сно од то га да ли су обез бе ђе на 
за ло гом и да ли се на осно ву њих сти че пра во на уче шће у до би ти 
ду жни ка, а на ро чи то до хо дак од др жав них хар ти ја од вред но сти и 
до хо дак од об ве зни ца или за пи са, укљу чу ју ћи пре ми је и на гра де 
на та кве хар ти је од вред но сти, об ве зни це или за пи се. Ка зне на ка
ма та не сма тра се ка ма том за свр хе овог чла на.

5. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник ка ма те, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља по сло ва ње у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој ка ма та на ста је, пре ко стал не по
слов не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој др жа ви или ако оба вља у тој 
дру гој др жа ви са мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се 
на ла зи у тој др жа ви, а по тра жи ва ње ду га на ко је се пла ћа ка ма та је 
ствар но по ве за но с том стал ном по слов ном је ди ни цом или стал
ном ба зом. У том слу ча ју се при ме њу ју, пре ма по тре би, од ред бе 
чла на 7. или чла на 14. овог уго во ра.

6. Сма тра се да ка ма та на ста је у др жа ви уго вор ни ци ка да је 
ис пла ти лац ка ма те ре зи дент те др жа ве. Ка да ли це ко је пла ћа ка
ма ту, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др жа ве уго вор ни це, има у 
тој др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу или стал ну ба зу 
у ве зи са ко јом је по ве зан дуг на ко ји се пла ћа ка ма та, а ту ка ма ту 
сно си та стал на по слов на је ди ни ца или стал на ба за, сма тра се да 
ка ма та на ста је у др жа ви у ко јој се на ла зи стал на по слов на је ди ни
ца или стал на ба за.

7. Ако из нос ка ма те, због по себ ног од но са из ме ђу пла ти о ца 
ка ма те и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, има
ју ћи у ви ду по тра жи ва ње ду га за ко је се она пла ћа, пре ла зи из нос 
ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца ка ма те и ствар ног вла сни ка, 
од ред бе овог чла на при ме њу ју се са мо на из нос ко ји би био уго во
рен да та квог од но са не ма. У том слу ча ју ви шак пла ће ног из но са 
опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др жа ве уго вор ни це, има ју ћи 
у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

8. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се ако је глав ни раз лог 
или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви за сни ва њем 
или пре но сом по тра жи ва ња ду га за ко је се пла ћа ка ма та, био ко ри
шће ње по год но сти овог чла на, пу тем за сни ва ња или пре но са.

Члан 12. 
АУТОР СКЕ НА КНА ДЕ

1. Аутор ске на кна де ко је на ста ју у др жа ви уго вор ни ци а ис
пла ћу ју се ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо гу се опо ре зи ва
ти у тој дру гој др жа ви.

2. Аутор ске на кна де мо гу се опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор
ни ци у ко јој на ста ју, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве, али ако је 

ствар ни вла сник аутор ских на кна да ре зи дент дру ге др жа ве уго вор
ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од:

1) 5 од сто бру то из но са аутор ских на кна да на ве де них у под
ста ву 1) ста ва 3. овог чла на; 

2) 10 од сто бру то из но са аутор ских на кна да на ве де них у под
ста ву 2) ста ва 3. овог чла на.

3. Из раз „аутор ске на кна де”, у овом чла ну, озна ча ва пла ћа ња 
би ло ко је вр сте ко ја су при мље на као на кна да:

1) за ко ри шће ње или за пра во ко ри шће ња аутор ског пра ва на 
књи жев но, умет нич ко или на уч но де ло, укљу чу ју ћи би о скоп ске 
фил мо ве и фил мо ве или тра ке за те ле ви зи ју или ра дио; и

2) за ко ри шће ње или за пра во ко ри шће ња па тен та, за штит ног 
зна ка, на цр та или мо де ла, пла на, тај не фор му ле или по ступ ка или 
за ко ри шће ње или за пра во ко ри шће ња ин ду стриј ске, ко мер ци јал
не или на уч не опре ме или за оба ве ште ња ко ја се од но се на ин ду
стриј ска, ко мер ци јал на или на уч на ис ку ства.

4. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник аутор ских на кна да, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља 
по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој аутор ске на кна де 
на ста ју, пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој дру
гој др жа ви уго вор ни ци или у тој дру гој др жа ви оба вља са мо стал не 
лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој дру гој др жа ви, 
а пра во или имо ви на на осно ву ко јих се аутор ске на кна де пла ћа ју 
ствар но при па да ју тој стал ној по слов ној је ди ни ци или стал ној ба
зи. У том слу ча ју при ме њу ју се, пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. 
или чла на 14. овог уго во ра.

5. Сма тра се да аутор ске на кна де на ста ју у др жа ви уго вор
ни ци ка да је ис пла ти лац ре зи дент те др жа ве. Ка да ли це ко је пла
ћа аутор ске на кна де, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др жа ве 
уго вор ни це, има у др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу 
или стал ну ба зу у ве зи са ко јом је на ста ла оба ве за пла ћа ња аутор
ских на кна да, а те аутор ске на кна де па да ју на те рет те стал не по
слов не је ди ни це или стал не ба зе, сма тра се да аутор ске на кна де 
на ста ју у др жа ви у ко јој се на ла зи стал на по слов на је ди ни ца или 
стал на ба за.

6. Ако из нос аутор ских на кна да, због по себ ног од но са из ме
ђу пла ти о ца и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, 
има ју ћи у ви ду ко ри шће ње, пра во или ин фор ма ци ју за ко је се оне 
пла ћа ју, пре ла зи из нос ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца и 
ствар ног вла сни ка да та квог од но са не ма, од ред бе овог чла на при
ме њу ју се са мо на из нос ко ји би та да био уго во рен. У том слу ча ју 
ви шак пла ће ног из но са опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др
жа ве уго вор ни це, има ју ћи у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

7. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се ако је глав ни раз лог 
или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви оства ри ва
њем или пре но сом пра ва на осно ву ко јих се аутор ске на кна де пла
ћа ју, био ко ри шће ње по год но сти овог чла на, пу тем оства ри ва ња 
или пре но са.

Члан 13. 
КА ПИ ТАЛ НИ ДО БИ ТАК

1. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња не по крет но сти на ве де не у чла ну 6. овог уго во ра, а ко ја се на
ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој 
др жа ви.

2. До би так од оту ђе ња по крет них ства ри ко је чи не део по
слов не имо ви не стал не по слов не је ди ни це ко ју пред у зе ће др жа
ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви уго вор ни ци или од по крет них 
ства ри ко је при па да ју стал ној ба зи ко ју ко ри сти ре зи дент др жа ве 
уго вор ни це у дру гој др жа ви уго вор ни ци за оба вља ње са мо стал
них лич них де лат но сти, укљу чу ју ћи и при хо де од оту ђе ња те стал
не по слов не је ди ни це (са ме или за јед но с це лим пред у зе ћем) или 
стал не ба зе, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

3. До би так ко ји оства ри пред у зе ће др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња бро до ва, ва зду хо пло ва или друм ских во зи ла ко ји се ко ри сте 
у ме ђу на род ном са о бра ћа ју или од по крет них ства ри ко је слу же за 
ко ри шће ње тих бро до ва, ва зду хо пло ва или друм ских во зи ла опо
ре зу је се са мо у тој др жа ви.
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4. До би так ко ји оства ри пред у зе ће др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња кон теј не ра (укљу чу ју ћи при ко ли це, бар же и од го ва ра ју ћу 
опре му за пре воз кон теј не ра) ко ји су на ве де ни у чла ну 8. став 2. 
овог уго во ра опо ре зу је се са мо у тој др жа ви, без об зи ра да ли кон
теј не ри чи не део по слов не имо ви не стал не по слов не је ди ни це ко ју 
тај ре зи дент има у дру гој др жа ви уго вор ни ци.

5. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња ак ци ја или упо ре ди вих ин те ре са би ло ко је вр сте ко ји ви ше од 
50 од сто сво је вред но сти оства ру ју не по сред но или по сред но од 
не по крет но сти ко ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се 
опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

6. До би так од оту ђе ња имо ви не, осим имо ви не на ве де не у ст. 
1, 2, 3, 4. и 5. овог чла на, опо ре зу је се са мо у др жа ви уго вор ни ци 
чи ји је ре зи дент ли це ко је је оту ђи ло имо ви ну.

Члан 14. 
СА МО СТАЛ НЕ ЛИЧ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

1. До хо дак ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од про
фе си о нал них де лат но сти или од дру гих са мо стал них де лат но сти 
опо ре зу је се са мо у тој др жа ви, осим:

1) ако за оба вља ње сво јих де лат но сти има стал ну ба зу ко ју 
ре дов но ко ри сти у дру гој др жа ви уго вор ни ци; у том слу ча ју, са мо 
део до хот ка ко ји се при пи су је тој стал ној ба зи опо ре зу је се у тој 
дру гој др жа ви уго вор ни ци; или

2) ако бо ра ви у дру гој др жа ви уго вор ни ци у пе ри о ду или у 
пе ри о ди ма ко ји укуп но тра ју 183 да на или ду же у пе ри о ду од два
на ест ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го
ди ни; у том слу ча ју, са мо део до хот ка ко ји се оства ру је од де лат но
сти ко је се оба вља ју у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци опо ре зу је се у 
тој дру гој др жа ви.

2. Из раз „про фе си о нал не де лат но сти” по себ но об у хва та са
мо стал не на уч не, књи жев не, умет нич ке, обра зов не или на став не 
де лат но сти, као и са мо стал не де лат но сти ле ка ра, адво ка та, ин же
ње ра, ар хи те ка та, сто ма то ло га и ра чу но во ђа.

Члан 15. 
РАД НИ ОД НОС

1. За ви сно од од ре да ба чл. 16, 18. и 19. овог уго во ра, за ра де, 
на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја ре зи дент др жа ве уго вор ни це 
оства ри из рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви, осим ако 
се рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци. Ако се рад оба вља у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци, та ква при ма ња ко ја се у њој оства ру ју 
мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, при ма ња ко ја ре
зи дент др жа ве уго вор ни це оства ри из рад ног од но са у дру гој др
жа ви уго вор ни ци опо ре зу ју се са мо у пр во по ме ну тој др жа ви:

1) ако при ма лац бо ра ви у дру гој др жа ви у пе ри о ду или пе
ри о ди ма ко ји укуп но не пре ла зе 183 да на у пе ри о ду од два на ест 
ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни, и

2) ако се при ма ња ис пла ћу ју од стра не или у име по сло дав ца 
ко ји ни је ре зи дент дру ге др жа ве, и

3) ако при ма ња не па да ју на те рет стал не по слов не је ди ни це 
или стал не ба зе ко ју по сло да вац има у дру гој др жа ви, и

4) ако се не ра ди о рад ном од но су по осно ву из најм љи ва ња 
рад ни ка.

3. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња ко ја 
се оства ре из рад ног од но са оба вље ног на бро ду, ва зду хо пло ву или 
друм ском во зи лу у ме ђу на род ном са о бра ћа ју опо ре зу ју се са мо у 
др жа ви ре зи дент но сти при ма о ца.

4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња ко ја 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це из рад ног од но са ко ји је не
по сред но по ве зан са гра ди ли штем или гра ђе вин ским или мон та
жним ра дом у дру гој др жа ви уго вор ни ци ко ји, на осно ву од ре да ба 
чла на 5. став 3. овог уго во ра, не чи не стал ну по слов ну је ди ни цу 
по сло дав ца ко ји ис пла ћу је при ма ња или у чи је име су при ма ња ис
пла ће на опо ре зу ју се са мо у пр во по ме ну тој др жа ви.

Члан 16. 
ПРИ МА ЊА ДИ РЕК ТО РА

При ма ња ди рек то ра и дру га слич на при ма ња ко ја оства ри ре
зи дент др жа ве уго вор ни це, у свој ству чла на од бо ра ди рек то ра или 
слич но ор га на ком па ни је ко ја је ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни
це, мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

Члан 17. 
ИЗ ВО ЂА ЧИ И СПОР ТИ СТИ

1. Из у зет но од од ре да ба чл. 14. и 15. овог уго во ра, до хо дак 
ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це као из во ђач од лич ног 
оба вља ња де лат но сти по зо ри шног, филм ског, ра дио или те ле ви зиј
ског умет ни ка, му зи ча ра или спор ти сте у дру гој др жа ви уго вор ни
ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. Ако до хо дак од лич но оба вље них де лат но сти из во ђа ча или 
спор ти сте не при па да лич но из во ђа чу или спор ти сти не го дру гом 
ли цу, тај до хо дак се, из у зет но од од ре да ба чл. 7, 14. и 15. овог уго
во ра, мо же опо ре зи ва ти у др жа ви уго вор ни ци у ко јој су оба вље не 
де лат но сти из во ђа ча или спор ти сте.

3. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на, не при ме њу ју се на до хо дак 
ко ји из во ђа чи или спор ти сти оства ре од де лат но сти ко је се оба
вља ју у др жа ви уго вор ни ци ако се по се та тој др жа ви у пот пу но сти 
или углав ном фи нан си ра из јав них фон до ва јед не или обе др жа ве 
уго вор ни це или њи хо вих по ли тич ких је ди ни ца или је ди ни ца ло
кал не са мо у пра ве, или су де лат но сти оба вље не у окви ру про гра ма 
кул тур не или спорт ске раз ме не ко ји су одо бри ле обе др жа ве уго
вор ни це. У том слу ча ју, до хо дак се опо ре зу је са мо у др жа ви уго
вор ни ци чи је је умет ник или из во ђач ре зи дент. 

Члан 18. 
ПЕН ЗИ ЈЕ, АНУ И ТЕ ТИ, ПЛА ЋА ЊА ПО ОСНО ВУ СИ СТЕ МА 

СО ЦИ ЈАЛ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА И АЛИ МЕН ТА ЦИ ЈА

1. Пен зи је, ану и те ти и дру га слич на пла ћа ња, укљу чу ју ћи 
пла ћа ња по осно ву си сте ма со ци јал ног оси гу ра ња ко ја на ста ју у 
др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу ју се ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор
ни це мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. Та ква пла ћа ња мо гу се опо ре зи ва ти и у др жа ви у ко јој на
ста ју, али та ко раз ре зан по рез не мо же пре ћи 15 од сто бру то из но са 
пла ћа ња.

3. Из раз „ану и тет” озна ча ва од ре ђе ну су му ко ја се фи зич ком 
ли цу пе ри о дич но ис пла ћу је у од ре ђе ним ро ко ви ма у то ку жи во та 
или у то ку утвр ђе ног или од ре ди вог вре мен ског пе ри о да, на осно
ву оба ве зе на та ква пла ћа ња као од го ва ра ју ћа и пот пу на на кна да у 
нов цу или нов ча ној вред но сти.

4. Али мен та ци ја и дру га пла ћа ња у ве зи са из др жа ва њем ко ја 
се ис пла ћу ју ре зи ден ту др жа ве уго вор ни це опо ре зу ју се са мо у тој 
др жа ви. Али мен та ци ја или дру га пла ћа ња у ве зи са из др жа ва њем 
ко ја ре зи дент др жа ве уго вор ни це ис пла ћу је ре зи ден ту дру ге др жа
ве уго вор ни це опо ре зу ју се, у ме ри у ко јој се она не при зна ју као 
олак ши ца ис пла ти о цу, са мо у пр во по ме ну тој др жа ви.

Члан 19. 
ДР ЖАВ НА СЛУ ЖБА

1. 1) За ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња, осим пен зи је, 
ко је пла ћа др жа ва уго вор ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца или 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве фи зич ком ли цу, за услу ге учи ње не 
тој др жа ви или тој по ли тич кој је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са
мо у пра ве, опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви.

2) За ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња опо ре зу ју се са мо 
у дру гој др жа ви уго вор ни ци ако су услу ге учи ње не у тој др жа ви, а 
фи зич ко ли це је ре зи дент те др жа ве ко је је:

– др жа вља нин те др жа ве; или 
– ко је ни је по ста ло ре зи дент те др жа ве са мо због вр ше ња 

услу га.
2. Од ред бе чл. 15, 16. и 17. овог уго во ра при ме њу ју се на за

ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња, за услу ге учи ње не у ве зи са 
при вред ном де лат но шћу др жа ве уго вор ни це или ње не по ли тич ке 
је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.
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Члан 20. 
СТУ ДЕН ТИ

Сту дент или ли це на струч ној обу ци ко је је не по сред но пре 
од ла ска у др жа ву уго вор ни цу би ло ре зи дент или је ре зи дент дру ге 
др жа ве уго вор ни це, а бо ра ви у пр во по ме ну тој др жа ви ис кљу чи во 
ра ди обра зо ва ња или об у ча ва ња, не опо ре зу је се у тој др жа ви за 
при ма ња ко ја до би ја за из др жа ва ње, обра зо ва ње или об у ча ва ње, 
под усло вом да су та при ма ња из из во ра ван те др жа ве.

Члан 21. 
ОФ ШОР ДЕ ЛАТ НО СТИ

1. Од ред бе овог чла на при ме њу ју се из у зет но од би ло ко је 
дру ге од ред бе овог уго во ра.

2. Ли це ко је је ре зи дент др жа ве уго вор ни це и ко ја оба вља оф
шор де лат но сти у дру гој др жа ви уго вор ни ци у ве зи са ис тра жи ва
њем или ис ко ри шћа ва њем мор ског дна или под зе мља или њи хо вих 
при род них бо гат ста ва ко ја се на ла зе у тој дру гој др жа ви, у од но су 
на те де лат но сти сма тра се, сход но ст. 3. и 4. овог чла на, да оба вља 
по сло ва ње у тој дру гој др жа ви пре ко стал не по слов не је ди ни це ко
ја се у њој на ла зи. 

3. Од ред бе ста ва 2. и ста ва 6. под став 2) овог чла на не при
ме њу ју се ако се де лат но сти оба вља ју у пе ри о ду ко ји не пре ла зи 
укуп но 30 да на у пе ри о ду од би ло ко јих два на ест ме се ци ко ји по
чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни. Ме ђу тим, за по
тре бе овог ста ва овог чла на:

1) сма тра се, да де лат но сти ко је оба вља пред у зе ће ко је је по
ве за но са дру гим пред у зе ћем оба вља пред у зе ће са ко јим је по ве за
но, ако су од но сне де лат но сти су штин ски исте као оне ко је оба вља 
по след ње по ме ну то пред у зе ће.

2) пред у зе ће је по ве за но са дру гим пред у зе ћем ако јед но 
пред у зе ће по сред но или не по сред но кон тро ли ше дру го пред у зе ће 
или и јед но и дру го пред у зе ће, по сред но или не по сред но, кон тро
ли шу иста ли ца, не за ви сно од то га да ли су та ли ца ре зи ден ти јед
не или дру ге др жа ве уго вор ни це.

4. До бит ко ју оства ри пред у зе ће др жа ве уго вор ни це од пре
во за за ли ха или осо бља на ло ка ци ју или из ме ђу ло ка ци ја на ко ји ма 
се у др жа ви уго вор ни ци оба вља ју де лат но сти у ве зи са ис тра жи
ва њем или ис ко ри шћа ва њем мор ског дна или под зе мља или њи
хо вих при род них бо гат ста ва, или од ко ри шће ња те гља ча и дру гих 
бро до ва као по моћ тим де лат но сти ма опо ре зу ју се са мо у др жа ви 
уго вор ни ци чи ји је ре зи дент пред у зе ће.

5. 1) за ви сно од од ред бе под ста ва 2) овог ста ва, за ра де, на кна
де и дру га слич на при ма ња ко ја оства ри ре зи дент др жа ве уго вор
ни це из рад ног од но са ко ји је по ве зан са ис тра жи ва њем или ис ко
ри шћа ва њем мор ског дна или под зе мља или њи хо вих при род них 
бо гат ста ва ко ја се на ла зе у дру гој др жа ви уго вор ни ци мо гу се, у 
ме ри у ко јој се рад ни од нос оба вља оф шор у тој дру гој др жа ви, 
опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви. Та ква при ма ња опо ре зу ју се са мо 
у пр во по ме ну тој др жа ви ако се рад ни од нос оба вља оф шор за по
сло дав ца ко ји ни је ре зи дент дру ге др жа ве и под усло вом да се рад
ни од нос оба вља у пе ри о ду или пе ри о ди ма ко ји укуп но не пре ла зе 
30 да на у пе ри о ду од би ло ко јих два на ест ме се ци ко ји по чи ње или 
се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни.

2) за ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја оства ри ре зи
дент др жа ве уго вор ни це из рад ног од но са оба вље ног на бро ду или 
ва зду хо пло ву ко ји се ко ри сти за пре воз за ли ха или осо бља или из
ме ђу ло ка ци ја на ко ји ма се у др жа ви уго вор ни ци оба вља ју де лат но
сти у ве зи са ис тра жи ва њем или ис ко ри шћа ва њем мор ског дна или 
под зе мља или њи хо вих при род них бо гат ста ва или из рад ног од но са 
оба вље ног на те гља чу или дру гом бро ду ко ји се ко ри сте као по моћ 
тим де лат но сти ма опо ре зу ју се са мо у пр во по ме ну тој др жа ви.

6. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња:

1) пра ва ис тра жи ва ња или ис ко ри шћа ва ња; или
2) имо ви не ко ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци а ко ја 

се ко ри сти у ве зи са ис тра жи ва њем или ис ко ри шћа ва њем мор ског 
дна или под зе мља или њи хо вих при род них бо гат ста ва ко ја се на
ла зе у тој дру гој др жа ви; или

3) ак ци ја или упо ре ди вих ин те ре са би ло ко је вр сте ко је сво ју 
вред ност или ве ћи део сво је вред но сти оства ру ју не по сред но или 
по сред но од тих пра ва или те имо ви не или од тих пра ва и те имо
ви не за јед но,

мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.
У овом ста ву овог чла на уго во ра, из раз „пра ва ис тра жи ва ња 

или ис ко ри шћа ва ња озна ча ва ју пра во на до би так од ис тра жи ва ња 
или ис ко ри шћа ва ња мор ског дна или под зе мља или њи хо вих при
род них бо гат ста ва у дру гој др жа ви уго вор ни ци, укљу чу ју ћи пра во 
на ка ма ту или дру ге по год но сти од тог до бит ка.

Члан 22. 
ОСТА ЛИ ДО ХО ДАК

1. Де ло ви до хот ка ре зи ден та др жа ве уго вор ни це, без об зи ра 
на то где на ста ју, ко ји ни су ре гу ли са ни у прет ход ним чла но ви ма 
овог уго во ра опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви.

2. Од ред ба ста ва 1. овог чла на не при ме њу је се на до хо дак, 
осим на до хо дак од не по крет но сти де фи ни са не у ста ву 2. чла на 6. 
овог уго во ра, ако при ма лац тог до хот ка – ре зи дент др жа ве уго вор
ни це оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре ко стал не 
по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи или ако у тој дру гој др жа
ви оба вља са мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се у 
њој на ла зи, а пра во или имо ви на на осно ву ко јих се до хо дак пла ћа 
ствар но су по ве за ни са стал ном по слов ном је ди ни цом или стал ном 
ба зом. У том слу ча ју се, пре ма по тре би, при ме њу ју од ред бе чла на 
7. или чла на 14. овог уго во ра.

3. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, де ло ви до хот ка 
ре зи ден та др жа ве уго вор ни це ко ји ни су ре гу ли са ни у прет ход ним 
чла но ви ма овог уго во ра, а ко ји на ста ју у дру гој др жа ви уго вор ни
ци, мо гу се опо ре зи ва ти и у тој дру гој др жа ви.

4. Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се ако је глав ни раз лог 
или је дан од глав них раз ло га ма ког ли ца ко је се ба ви оства ри ва
њем или пре но сом пра ва на осно ву ко јих се до хо дак пла ћа, био ко
ри шће ње по год но сти овог чла на, пу тем оства ри ва ња или пре но са.

ЧЕ ТВР ТО ПО ГЛА ВЉЕ 
МЕ ТО ДИ ЗА ОТ КЛА ЊА ЊЕ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА

Члан 23. 
ОТ КЛА ЊА ЊЕ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА

1. У Нор ве шкој се дво стру ко опо ре зи ва ње от кла ња на сле де
ћи на чин:

У скла ду са од ред ба ма нор ве шких за ко на ко ји се од но се на 
одо бра ва ње кре ди та у од но су на нор ве шки по рез, за по рез ко ји 
се пла ћа на те ри то ри ји из ван Нор ве шке, ко ји не ути че на оп шти 
прин цип из овог чла на –

1) Ако ре зи дент Нор ве шке оства ру је до хо дак ко ји се, у скла ду 
с од ред ба ма овог уго во ра, мо же опо ре зи ва ти у Ср би ји, Нор ве шка 
одо бра ва као од би так од по ре за на до хо дак тог ре зи ден та, из нос 
јед нак по ре зу на до хо дак ко ји је на тај до хо дак пла ћен у Ср би ји.

Тај од би так не мо же би ти ве ћи од де ла по ре за на до хо дак, ка
ко је об ра чу нат пре из вр ше ног од би ја ња, ко ји од го ва ра до хот ку ко
ји се мо же опо ре зи ва ти у Ср би ји.

2) Ако је, у скла ду с не ком од ред бом Уго во ра, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент Нор ве шке из у зет од опо ре зи ва ња у Нор ве шкој, 
Нор ве шка мо же да укљу чи тај до хо дак у по ре ску осно ви цу, али и 
да одо бри од би так од нор ве шког по ре за на до хо дак, онај део по ре
за на до хо дак ко ји од го ва ра до хот ку ко ји се оства ри из Ср би је. 

2. У Ср би ји се дво стру ко опо ре зи ва ње от кла ња на сле де ћи 
на чин:

1) Ако ре зи дент Ср би је оства ру је до хо дак ко ји се, у скла ду 
с од ред ба ма овог уго во ра, мо же опо ре зи ва ти у Нор ве шкој, Ср би ја 
одо бра ва као од би так од по ре за на до хо дак тог ре зи ден та, из нос 
јед нак по ре зу на до хо дак ко ји је пла ћен у Нор ве шкој.

Тај од би так не мо же би ти ве ћи од де ла по ре за на до хо дак, ка
ко је об ра чу нат пре из вр ше ног од би ја ња, ко ји од го ва ра до хот ку ко
ји се мо же опо ре зи ва ти у Нор ве шкој.
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2) Ако је, у скла ду с не ком од ред бом Уго во ра, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент Ср би је из у зет од опо ре зи ва ња у Ср би ји, Ср би ја 
мо же, при об ра чу на ва њу по ре за на оста ли до хо дак тог ре зи ден та, 
да узме у об зир из у зе ти до хо дак.

ПЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ 
ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24. 
ЈЕД НАК ТРЕТ МАН

1. Др жа вља ни др жа ве уго вор ни це не под ле жу у дру гој др жа
ви уго вор ни ци опо ре зи ва њу или зах те ву у ве зи с опо ре зи ва њем 
ко је је друк чи је или те же од опо ре зи ва ња и зах те ва у ве зи с опо ре
зи ва њем, по себ но у од но су на ре зи дент ност, ко ји ма др жа вља ни те 
дру ге др жа ве у истим усло ви ма, под ле жу или мо гу под ле ћи. Ова 
од ред ба се, не за ви сно од од ре да ба чла на 1. ово уго во ра, при ме њу је 
и на ли ца ко ја ни су ре зи ден ти јед не или обе др жа ве уго вор ни це.

2. Ли ца без др жа вљан ства ко ја су ре зи ден ти др жа ве уго вор
ни це не под ле жу у би ло ко јој др жа ви уго вор ни ци опо ре зи ва њу или 
зах те ву у ве зи са опо ре зи ва њем ко је је друк чи је или те же од опо
ре зи ва ња и зах те ва у ве зи са опо ре зи ва њем ко ји ма др жа вља ни те 
др жа ве у истим усло ви ма, по себ но у од но су на ре зи дент ност, под
ле жу или мо гу под ле ћи.

3. Опо ре зи ва ње стал не по слов не је ди ни це ко ју пред у зе ће 
др жа ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви уго вор ни ци не мо же би
ти не по вољ ни је у тој дру гој др жа ви од опо ре зи ва ња пред у зе ћа те 
дру ге др жа ве ко ја оба вља ју исте де лат но сти. Ова од ред ба не мо же 
се ту ма чи ти та ко да оба ве зу је др жа ву уго вор ни цу да ре зи ден ти ма 
дру ге др жа ве уго вор ни це одо бра ва лич на осло ба ђа ња, олак ши це и 
ума ње ња за свр хе опо ре зи ва ња због лич ног ста ту са или по ро дич
них оба ве за ко је одо бра ва сво јим ре зи ден ти ма.

4. Ка ма та, аутор ске на кна де и дру ге ис пла те ко је пред у зе ће 
др жа ве уго вор ни це пла ћа ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, при 
утвр ђи ва њу опо ре зи ве до би ти тог пред у зе ћа, од би ја ју се под ис
тим усло ви ма као да су пла ће не ре зи ден ту пр во по ме ну те др жа ве, 
осим ка да се при ме њу ју од ред бе чла на 9. став 1, чла на 11. став 7. 
или чла на 12. став 6. овог уго во ра. 

5. Пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це чи ју имо ви ну пот пу но или 
де ли мич но по се ду ју или кон тро ли шу, по сред но или не по сред но, 
је дан или ви ше ре зи де на та дру ге др жа ве уго вор ни це, у пр во по ме
ну тој др жа ви уго вор ни ци не под ле жу опо ре зи ва њу или оба ве зи у 
ве зи са опо ре зи ва њем, ко је је друк чи је или те же од опо ре зи ва ња и 
оба ве за у ве зи са опо ре зи ва њем ко ме дру га слич на пред у зе ћа пр
во по ме ну те др жа ве под ле жу или мо гу под ле ћи.

6. Од ред бе овог чла на при ме њу ју се, из у зет но од од ре да ба 
чла на 2. овог уго во ра, на по ре зе сва ке вр сте и опи са.

Члан 25. 
ПО СТУ ПАК ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ДО ГО ВА РА ЊА

1. Ако ли це сма тра да ме ре јед не или обе др жа ве уго вор ни це 
до во де или ће до ве сти до то га да не бу де опо ре зо ва но у скла ду с 
од ред ба ма овог уго во ра, оно мо же, без об зи ра на прав на сред ства 
пред ви ђе на уну тра шњим за ко ном тих др жа ва, да из ло жи свој слу
чај над ле жном ор га ну др жа ве уго вор ни це чи ји је ре зи дент или, ако 
ње гов слу чај пот па да под члан 24. став 1. овог уго во ра оне др жа ве 
уго вор ни це чи ји је др жа вља нин. Слу чај мо ра би ти из ло жен у ро
ку од три го ди не од да на пр вог оба ве ште ња о ме ри ко ја до во ди до 
опо ре зи ва ња ко је ни је у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра.

2. Ако над ле жни ор ган сма тра да је при го вор оправ дан и ако 
ни је у мо гућ но сти да сам до ђе до за до во ља ва ју ћег ре ше ња, на сто ја ће 
да слу чај ре ши за јед нич ким до го во ром с над ле жним ор га ном дру ге 
др жа ве уго вор ни це ра ди из бе га ва ња опо ре зи ва ња ко је ни је у скла
ду с овим уго во ром. По стиг ну ти до го вор при ме њу је се без об зи ра 
на вре мен ска огра ни че ња у уну тра шњем за ко ну др жа ва уго вор ни ца.

3. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца на сто је да за јед нич
ким до го во ром от кло не те шко ће или не ја сно ће ко је на ста ју при ту
ма че њу или при ме ни овог уго во ра. Они се мо гу и за јед нич ки са
ве то ва ти ра ди от кла ња ња дво стру ког опо ре зи ва ња у слу ча је ви ма 
ко ји ни су пред ви ђе ни овим уго во ром.

4. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца мо гу не по сред но ме
ђу соб но оп шти ти, укљу чу ју ћи оп ште ње пре ко за јед нич ке ко ми си је 
ко ју чи не они са ми или њи хо ви пред став ни ци, ра ди по сти за ња до
го во ра у сми слу прет ход них ста во ва овог чла на.

Члан 26. 
РАЗ МЕ НА ОБА ВЕ ШТЕ ЊА

1. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца раз ме њу ју оба ве ште
ња за ко ја се мо же пред ви де ти да ће би ти од зна ча ја за при ме ну 
од ре да ба овог уго во ра или за ад ми ни стри ра ње или при нуд но из
вр ше ње уну тра шњих за ко на ко ји се од но се на по ре зе сва ке вр сте 
и опи са ко је за во де др жа ве уго вор ни це или њи хо ве по ли тич ке или 
ад ми ни стра тив не је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ако 
опо ре зи ва ње пред ви ђе но тим за ко ни ма ни је у су прот но сти с овим 
уго во ром. Раз ме на оба ве ште ња ни је огра ни че на чл. 1. и 2. овог 
уго во ра. 

2. Оба ве ште ње при мље но, на осно ву ста ва 1. овог чла на, од 
др жа ве уго вор ни це сма тра се тај ном исто као и оба ве ште ње до би
је но пре ма уну тра шњим за ко ни ма те др жа ве и мо же се са оп шти ти 
са мо ли ци ма или ор га ни ма (укљу чу ју ћи су до ве и управ не ор га не) 
ко ји су над ле жни за раз рез или на пла ту, при нуд но или суд ско из вр
ше ње, ре ша ва ње по жал ба ма, у од но су на по ре зе на ве де не у ста ву 
1. овог чла на или у од но су на кон тро лу на пред на ве де ног. Та ли ца 
или ор га ни ко ри сте оба ве ште ња са мо за те свр хе. Они мо гу са оп
шти ти оба ве ште ња у јав ном суд ском по ступ ку или у суд ским од
лу ка ма. Из у зет но од на ве де ног, оба ве ште ња при мље на од др жа ве 
уго вор ни це мо гу се ко ри сти ти за дру ге свр хе, ка да се та ква оба
ве ште ња, по за ко ни ма обе др жа ве уго вор ни це, мо гу ко ри сти ти за 
дру ге свр хе и, ка да над ле жни ор ган др жа ве ко ја да је оба ве ште ње 
одо бри та кво ко ри шће ње.

3. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не мо гу се ни у ком слу ча ју 
ту ма чи ти као оба ве за др жа ве уго вор ни це да:

1) пред у зи ма управ не ме ре су прот не за ко ни ма или управ ној 
прак си те или дру ге др жа ве уго вор ни це;

2) да је оба ве ште ња ко ја се не мо гу до би ти на осно ву за ко на 
или у ре дов ном управ ном по ступ ку те или дру ге др жа ве уго вор
ни це;

3) да је оба ве ште ња ко ја от кри ва ју тр го вин ску, по слов ну, ин
ду стриј ску, ко мер ци јал ну или про фе си о нал ну тај ну или по слов ни 
по сту пак или оба ве ште ње чи је би са оп ште ње би ло су прот но јав
ном по рет ку.

4. Уко ли ко др жа ва уго вор ни ца тра жи оба ве ште ња у скла ду 
са овим чла ном, дру га др жа ва уго вор ни ца ће ко ри сти ти сво је ме ре 
да би при ба ви ла тра же на оба ве ште ња, чак и да тој дру гој др жа ви 
та оба ве ште ња мо жда ни су по треб на за соп стве не по ре ске свр хе. 
Оба ве за са др жа на у прет ход ној ре че ни ци под ле же огра ни че њи ма 
из ста ва 3. овог чла на, осим ако би та огра ни че ња оне мо гу ћи ла др
жа ву уго вор ни цу да да је оба ве ште ња са мо због то га што не по сто
ји до ма ћа по тре ба за та квим оба ве ште њи ма.

5. Од ред бе ста ва 3. овог чла на не мо гу се ни у ком слу ча ју 
ту ма чи ти као мо гућ ност др жа ве уго вор ни це да од би је да ва ње оба
ве ште ња са мо за то што оба ве ште ња по се ду је бан ка, дру га фи нан
сиј ска ин сти ту ци ја, за ступ ник или ли це ко је ра ди у аген ци ји или у 
фи ду ци јар ном свој ству или ко је има ве зе са вла сни штвом ин те ре са 
у ли цу.

Члан 27. 
ЧЛА НО ВИ ДИ ПЛО МАТ СКИХ МИ СИ ЈА И КОН ЗУ ЛА ТА

1. Од ред бе овог уго во ра не ути чу на по ре ске по вла сти це чла
но ва ди пло мат ских ми си ја или кон зу ла та пред ви ђе не оп штим пра
ви ли ма ме ђу на род ног пра ва или од ред ба ма по себ них уго во ра.

2. Ако се до хо дак, због по ре ских по вла сти ца ко је се одо бра
ва ју чла но ви ма ди пло мат ских ми си ја и кон зу ла та пред ви ђе них 
оп штим пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва или од ред ба ма по себ них 
уго во ра, не опо ре зу је у др жа ви при је ма, пра во опо ре зи ва ња при па
да др жа ви по ши ља о ца.
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ШЕ СТО ПО ГЛА ВЉЕ
ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 28.
СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

1. Др жа ве уго вор ни це ди пло мат ским пу тем пи сме но оба ве-
шта ва ју јед на дру гу о окон ча њу по сту па ка пред ви ђе них њи хо вим 
уну тра шњим за ко ни ма за сту па ње на сна гу овог уго во ра. 

2. Овај уго вор сту па на сна гу да ту мом по след њег од тих оба-
ве ште ња, а ње го ве од ред бе се при ме њу ју у од но су на по ре зе на до-
хо дак ко ји је оства рен у сва кој по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог 
ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред-
но сле ди го ди ну у ко јој Уго вор сту па на сна гу.

3. Сту па њем на сна гу овог уго во ра, у од но си ма из ме ђу Ре пу-
бли ке Ср би је и Кра ље ви не Нор ве шке пре ста је да ва жи Спо ра зум 
из ме ђу Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Кра-
ље ви не Нор ве шке о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но-
су на по ре зе на до хо дак и имо ви ну, пот пи сан у Ослу 1. сеп тем бра 
1983. го ди не, а ње го ве од ред бе пре ста ју да се при ме њу ју да ту мом 
по чет ка при ме не овог уго во ра, у скла ду са од ред бом ста ва 2. овог 
чла на.

Члан 29.
ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА

Овај уго вор оста је на сна зи у нео гра ни че ном вре мен ском пе-
ри о ду, али др жа ва уго вор ни ца мо же, 30. ју на или пре 30. ју на би ло 
ко је ка лен дар ске го ди не ко ја по чи ње на кон ис те ка пе ри о да од пет 
го ди на од ње го вог сту па ња на сна гу, дру гој др жа ви уго вор ни ци, 
ди пло мат ским пу тем, до ста ви ти пи сме но оба ве ште ње о пре стан ку 
ва же ња. У том слу ча ју, овај уго вор пре ста је да се при ме њу је у од-
но су на по ре зе на до хо дак ко ји је оства рен у сва кој по ре ској го ди-
ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра ка лен дар ске 
го ди не ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој је да то оба ве ште ње о 
пре стан ку ва же ња.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће-
ни, пот пи са ли овај уго вор.

Са чи ње но у Ослу овог 17. да на ју на 2015. го ди не, у два ори-
ги нал на при мер ка, на срп ском, нор ве шком и ен гле ском је зи ку, с 
тим што су оба при мер ка под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју раз-
ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА ВЛА ДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Душан Вујовић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ
КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ

Сив Јенсен, с.р.

ПРО ТО КОЛ

У тре нут ку пот пи си ва ња Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и Кра ље ви не Нор ве шке о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и 
спре ча ва њу по ре ске ева зи је у од но су на по ре зе на до хо дак (у да-
љем тек сту „Уго вор”), до ле пот пи са ни су се са гла си ли о сле де ћим 
од ред ба ма ко је чи не са став ни део овог уго во ра:

1. У ве зи са чл. 11. и 12. овог уго во ра, под ра зу ме ва се да ако, 
по сле пот пи си ва ња овог уго во ра, Ср би ја пот пи ше уго вор о из бе-
га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у 
од но су на по ре зе на до хо дак са тре ћом др жа вом ко ја је чла ни ца 
Европ ске уни је, а тај уго вор пред ви ђа ни же по ре ске сто пе на ка-
ма ту или аутор ске на кна де од сто па пред ви ђе них у овом уго во ру, 
над ле жни ор га ни обе др жа ве уго вор ни це ће се сре сти што је мо гу-
ће пре, ра ди раз ма тра ња од го ва ра ју ћег сма ње ња сто па у од но сним 
чла но ви ма овог уго во ра.

2. У ве зи са чла ном 11. став 3. овог уго во ра, под ра зу ме ва се 
да, у слу ча ју Нор ве шке, из раз „Вла да др жа ве уго вор ни це”, укљу-
чу је Вла дин гло бал ни пен зи о ни фонд.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће-
ни, пот пи са ли овај про то кол

Са чи ње но у Ослу 17. да на ју на 2015. го ди не, у два ори ги нал-
на при мер ка, на срп ском, нор ве шком и ен гле ском је зи ку, с тим што 
су оба при мер ка под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју раз ли ке у ту-
ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА ВЛА ДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Душан Вујовић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ
КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ

Сив Јенсен, 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”.
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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

УКАЗ

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 Са ве та ми ни ста ра 
Бо сне и Хер це го ви не о из град њи ме ђу др жав ног мо ста 
пре ко ре ке Дри не са пра те ћим пут ним објек ти ма 

на ло ка ци ји Љу бо ви ја–Бра ту нац 

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 Са ве та ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не о из-
град њи ме ђу др жав ног мо ста пре ко ре ке Дри не са пра те ћим пут ним 
објек ти ма на ло ка ци ји Љу бо ви ја–Бра ту нац, ко ји је до не ла На род на 
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Шестој седници Другог редовног 
заседања у 2015. години, 20. новембра 2015. године.

ПР број 149
У Бе о гра ду, 26. новембра 2015. го ди не

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

ЗА  КОН

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не 
о из град њи ме ђу др жав ног мо ста пре ко ре ке Дри не 

са пра те ћим пут ним објек ти ма на ло ка ци ји 
Љу бо ви ја–Бра ту нац 

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

ве та ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не о из град њи ме ђу др жав ног 
мо ста пре ко ре ке Дри не са пра те ћим пут ним објек ти ма на ло ка ци-
ји Љу бо ви ја–Бра ту нац, са чи њен у Бе о гра ду 3. ју ла 2015. го ди не, у 
ори ги на лу на срп ском је зи ку и на слу жбе ним је зи ци ма у Бо сни и 
Хер це го ви ни (бо сан ском, хр ват ском и срп ском је зи ку).

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

ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не о из град њи ме ђу др жав ног мо ста 
пре ко ре ке Дри не са пра те ћим пут ним објек ти ма на ло ка ци ји Љу-
бо ви ја–Бра ту нац у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 
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СПОРАЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

СА ВЕ ТА МИ НИ СТА РА БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

О ИЗ ГРАД ЊИ МЕ ЂУ ДР ЖАВ НОГ МО СТА ПРЕ КО РЕ КЕ 
ДРИ НЕ

 СА ПРА ТЕ ЋИМ ПУТ НИМ ОБЈЕК ТИ МА

НА ЛО КА ЦИ ЈИ ЉУ БО ВИ ЈА–БРА ТУ НАЦ

– Вла да Ре пу бли ке Ср би је и
– Са вет ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: 

уго вор не стра не),
узи ма ју ћи у об зир ути цај из град ње ин фра струк тур них обје ка

та ко ји ма се уна пре ђу је по ве за ност са о бра ћај них пра ва ца уго вор
них стра на, као и по ве зи ва ње тих пра ва ца са са о бра ћај ном мре жом 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, на раз вој ме ђу соб не при вред не 
са рад ње, а

це не ћи да за обе др жа ве ве ли ки зна чај има из град ња но вог 
ме ђу др жав ног мо ста пре ко ре ке Дри не на ло ка ци ји Љу бо ви ја (оп
шти на Љу бо ви ја, Ре пу бли ка Ср би ја) – Бра ту нац (оп шти на Бра ту
нац, Бо сна и Хер це го ви на), те

узи ма ју ћи о об зир „Про то кол о са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Срп ске о из град њи мо ста пре ко 
ре ке Дри не, на ло ка ци ји Љу бо ви ја–Бра ту нац, са при ступ ним са о
бра ћај ни ца ма и за јед нич ким гра нич ним пре ла зом“, пот пи сан у Ба
ња Лу ци, 11. сеп тем бра 2013. го ди не (у да љем тек сту Про то кол),

спо ра зу ме ле су се ка ко сле ди:

Члан 1. 
Основ не од ред бе

Овим спо ра зу мом се уре ђу ју осно ве са рад ње и за јед нич ке из
град ње мо ста пре ко ре ке Дри не, са пра те ћим пут ним објек ти ма, на 
ло ка ци ји Љу бо ви ја–Бра ту нац (у да љем тек сту: објек ти), те ко ор ди
на ци ја и ускла ђи ва ње при пре ма за из град њу обје ка та.

Пи та ња ве за на за из град њу и ус по ста вља ње гра нич ног пре
ла за, уго вор не стра не ће уре ди ти по себ ним спо ра зу мом.

Из град ња гра нич них пре ла за и при ступ них са о бра ћај ни ца ће 
пра ти ти ди на ми ку из град ње мо ста. 

Члан 2. 
Про јек то ва ње, при пре ма и из град ња

Уго вор не стра не ће обез бе ди ти ускла ђи ва ње свих про јект них 
по је ди но сти око из град ње и свих ра до ва по треб них за из град њу 
мо ста, те су са гла сне да се за мост из да јед на гра ђе вин ска до зво ла, 
ко ју из да је над ле жни ор ган Ре пу бли ке Ср би је уз прет ход ну са гла
сност над ле жног ор га на у Бо сни и Хер це го ви ни, и то на осно ву ло
ка циј ских усло ва из да тих од над ле жног ор га на Ре пу бли ке Ср би је и 
ло ка циј ских усло ва из да тих од над ле жног ор га на у Бо сни и Хер це
го ви ни. У по ступ ку из да ва ња са гла сно сти над ле жног ор га на у Бо
сни и Хер це го ви ни спро ве шће се по сту пак у скла ду са про пи си ма 
у Бо сни и Хер це го ви ни, ува жа ва ју ћи за ко ном про пи са не усло ве за 
по сту пак из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле.

Ин спек циј ски над зор за вре ме из град ње мо ста, оба вља ју до
го вор но пред став ни ци над ле жних слу жби Ре пу бли ке Ср би је и Бо
сне и Хер це го ви не.

Тех нич ки пре глед мо ста ће из вр ши ти Ко ми си ја за тех нич ки 
пре глед, ко ју чи не пред став ни ци обе уго вор не стра не, а упо треб
ну до зво лу ће из да ти над ле жни ор ган Ре пу бли ке Ср би је, уз са гла
сност над ле жног ор га на у Бо сни и Хер це го ви ни.

При пре ма и из град ња мо ста ће се из во ди ти у скла ду са ва же
ћим за кон ским про пи си ма обе уго вор не стра не.

Уго вор не стра не су се са гла си ле да ће за из град њу мо ста и 
струч ни над зор би ти рас пи сан јав ни кон курс пре ма про пи си ма Ре
пу бли ке Ср би је.

Члан 3. 
Фи нан си ра ње

Уго вор не стра не ће фи нан си ра ти про јек тант ске, при прем не, 
ра до ве на из град њи обје ка та и струч ни над зор над из во ђе њем ра
до ва, ка ко сле ди:

1. Укуп ну це ну за из ра ду про јект не до ку мен та ци је, из град њу 
мо ста, тро шко ве струч ног над зо ра над из во ђе њем ра до ва и уре
ђе ња реч ног ко ри та на под руч ју мо ста ће фи нан си ра ти Ре пу бли ка 
Ср би ја, пре ма ди на ми ци од ре ђе ној уго во ри ма;

2. По сту пак на бав ке и уго ва ра ња из ра де про јект не до ку мен
та ци је, по сту пак на бав ке и уго ва ра ња из град ње мо ста, као и по
сту пак на бав ке и уго ва ра ња услу ге струч ног над зо ра над из во ђе
њем ра до ва спро ве шће Ре пу бли ка Ср би ја, ува жа ва ју ћи про пи се у 
Бо сни и Хер це го ви ни, из обла сти про стор ног уре ђе ња и гра ђе ња;

3. Тро шко ве ко ји се од но се на из да ва ње по треб них усло ва и 
са гла сно сти, струч не и тех нич ке кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци
је, так се и да ва ња по би ло ко јем осно ву сно си Ре пу бли ка Ср би ја;

4. Тро шко ве из град ње при ступ них са о бра ћај ни ца и обје ка та 
гра нич ног пре ла за на вла сти том др жав ном под руч ју у скла ду са 
пот пи са ним Про то ко лом, сно си сва ка уго вор на стра на.

Члан 4. 
Над ле жни ор га ни за спро во ђе ње Спо ра зу ма

Над ле жни ор га ни за спро во ђе ње овог спо ра зу ма су:
– 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,
– За Бо сну и Хер це го ви ну: Ми ни стар ство ко му ни ка ци ја и 

тран спор та.
Над ле жни ор га ни из ста ва 1. овог чла на ће у ро ку од три де сет 

да на од да ту ма сту па ња на сна гу овог Спо ра зу ма фор ми ра ти за јед
нич ко опе ра тив но те ло од пред став ни ка обе уго вор не стра не, а у 
ци љу ре а ли за ци је ак тив но сти из Спо ра зу ма.

Члан 5. 
Ро ко ви

Уго вор не стра не су се до го во ри ле, да ће се, у са рад њи са над
ле жним ор га ни ма сво јих др жа ва, при прем ни и гра ђе вин ски ра до ви 
из во ди ти на на чин ко ји ће омо гу ћи ти за вр ше так из град ње обје ка та у 
што кра ћем вре ме ну, с ци љем да се што пре пу сте у са о бра ћај и рад.

Члан 6. 
Одр жа ва ње и упо тре ба мо ста

Пи та ње упра вља ња и одр жа ва ња мо ста, уго вор не стра не ће 
ре гу ли са ти по себ ним про то ко лом.

Члан 7. 
Про це ду ре, ца ри не и по ре зи

Уго вор не стра не су са гла сне да учи не на по ре у ци љу по јед
но ста вље ња ца рин ских про це ду ра ве за но за ре а ли за ци ју про јек та 
из град ње мо ста и свих пут них обје ка та ко ји омо гу ћа ва ју ње го во 
функ ци о ни са ње.

Уго вор не стра не су са гла сне да се на ма те ри ја ле и пред ме те, 
опре му, ма ши не и уре ђа је, ко ји ће се ко ри сти ти у скла ду са ста вом 
1. овог чла на, не на пла ћу је ца ри на и по рез, раз не да жби не и слич
на да ва ња при њи хо вом уно су или уво зу на ца рин ско под руч је др
жа ве дру ге уго вор не стра не, под усло вом да се исти до ка за но угра
де или упо тре бе то ком из во ђе ња ра до ва, од но сно до ка за но вра те у 
ца рин ско под руч је ода кле су уве зе ни.

Кон тро лу уно са или уво за, на ме не, упо тре бе и по вра та пред
ме та из ста ва 2. овог чла на спро во де ца рин ске слу жбе др жа ва уго
вор них стра на, у скла ду са ва же ћим ца рин ским и дру гим про пи си
ма др жа ва уго вор них стра на.

Пре уво за или уно са, на ме не, упо тре бе и по вра та пред ме та из 
ста ва 2. овог чла на, уго вор не стра не се оба ве зу ју да ће по до би је
ном обра зло же ном зах те ву дру гој уго вор ној стра ни за сва ки кон
кре тан увоз, унос, на ме ну, упо тре бу и по врат пред ме та, обез бе ди
ти прет ход ну пи сме ну са гла сност ца рин ске слу жбе сво је др жа ве.
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Члан 8. 
Од го вор ност за ште ту

У слу ча ју да јед на од уго вор них стра на без осно ва ног раз ло
га од у ста не од из град ње обје ка та пре по чет ка из град ње или то ком 
са ме из град ње, од го вор на је дру гој уго вор ној стра ни за про у зро ко
ва ну ште ту и тро шко ве. Уго вор на стра на ће о на ме ри да од у ста не 
од из град ње обје ка та оба ве сти ти дру гу уго вор ну стра ну, нај ка сни
је пре рас пи си ва ња јав ног по зи ва за из во ђе ње ра до ва, у пи са ном 
об ли ку, ди пло мат ским пу тем.

Члан 9. 
Ре ша ва ње спо ро ва

Сва ки спор о ту ма че њу или при ме ни овог спо ра зу ма, ре ша
ва ће се пу тем кон сул та ци ја и пре го во ра из ме ђу уго вор них стра на.

У слу ча ју да не до ђе до спо ра зум ног ре ша ва ња евен ту ал них 
спо ро ва пу тем кон сул та ци ја и пре го во ра, за њи хо во ре ша ва ње при
ме њи ва ће се ме ђу на род но при зна те прав не нор ме.

Члан 10. 
Пре ла зне и за вр шне од ред бе

Од ред бе овог спо ра зу ма не ути чу на пра ва и оба ве зе утвр ђе не 
дру гим ме ђу на род ним уго во ри ма ко ји оба ве зу ју уго вор не стра не.

Од ред ба ма овог спо ра зу ма, као и њи хо вом при ме ном, ни чим 
се не за ди ре у пи та ње утвр ђи ва ња и обе ле жа ва ње ме ђу др жав не 
гра ни це из ме ђу др жа ва уго вор них стра на.

Овај спо ра зум сту па на сна гу три де се ти дан од да ту ма при је
ма зад њег пи са ног оба ве ште ња ко јим се уго вор не стра не ме ђу соб
но оба ве шта ва ју, ди пло мат ским пу тем, о ис пу ње њу усло ва пред
ви ђе них уну тра шњим за ко но дав ством за ње го во сту па ње на сна гу.

Сва ка од уго вор них стра на мо же от ка за ти Спо ра зум ди пло
мат ским пу тем. У том слу ча ју овај спо ра зум пре ста је да ва жи три 
ме се ца на кон да ту ма при је ма оба ве ште ња о от ка зу Спо ра зу ма.

Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти и до пу ни ти уза јам ним пи
са ним до го во ром уго вор них стра на. Из ме не и до пу не сту па ју на 
сна гу у скла ду са тре ћим ста вом овог чла на.

Са ста вље но у Бе о гра ду, да на 3. ју ла 2015. го ди не, у два ори
ги на ла, на срп ском и на слу жбе ним је зи ци ма у Бо сни и Хер це го ви
ни (бо сан ском, хр ват ском и срп ском је зи ку), при че му су сви тек
сто ви јед на ко ве ро до стој ни.

ЗА ВЛА ДУ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

ЗА СА ВЕТ МИ НИ СТА РА 
БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

Славко Матановић, 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”.
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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 из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о ва зду шном  

са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке  
Ју го сла ви је и Швај цар ског Фе де рал ног Са ве та

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о из ме на ма 
и до пу на ма Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне 
вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Швај цар ског Фе де рал ног 

Са ве та, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Шестој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 20. но
вембра 2015. године.

ПР број 150
У Бе о гра ду, 26. 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 из ме на ма и до пу на ма  
Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне 

вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Швај цар ског 
Фе де рал ног Са ве та

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о 

ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и Швај цар ског Фе де рал ног Са ве та, са чи њен у Бе о гра
ду, да на 15. апри ла 2015. го ди не, у ори ги на лу на ен гле ском, срп
ском и не мач ком је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о ва зду

шном са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го
сла ви је и Швај цар ског Фе де рал ног Са ве та у ори ги на лу на срп ском 
је зи ку гла си: 

ПРО ТО КОЛ  
О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА СПО РА ЗУ МА  

О ВА ЗДУ ШНОМ СА О БРА ЋА ЈУ ИЗ МЕ ЂУ СА ВЕ ЗНЕ ВЛА ДЕ 
СА ВЕ ЗНЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ И ШВАЈ ЦАР СКОГ 

ФЕ ДЕ РАЛ НОГ СА ВЕ ТА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Швај цар ски Фе де рал ни Са вет (у 
да љем тек сту: стра не уго вор ни це);

У же љи да уна пре де по сто је ћи прав ни оквир за ус по ста вља
ње и оба вља ње ва зду шног са о бра ћа ја из ме ђу те ри то ри ја сво јих др
жа ва и да ље;

До го во ри ле су се о сле де ћим из ме на ма Спо ра зу ма о ва зду
шном са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го
сла ви је и Швај цар ског Фе де рал ног Са ве та, пот пи са ног у Бер ну, 31. 
ма ја 2002. го ди не (у да љем тек сту: Спо ра зум): 

Члан 1.

У скла ду са из ме на ма на зи ва јед не од стра на уго вор ни ца, др
жа ве јед не од стра на уго вор ни ца и над ле жног ор га на за ва зду шни 
са о бра ћај др жа ве јед не од стра на уго вор ни ца вр ше се сле де ће из
ме не у тек сту Спо ра зу ма: 

– На зив стра не уго вор ни це: „Са ве зна вла да Са ве зне Ре пу бли
ке Ју го сла ви је” за ме њу је се на зи вом: „Вла да Ре пу бли ке Ср би је” у 
свим од ред ба ма у ко ји ма је на ве ден; 

– На зив др жа ве стра не уго вор ни це „Са ве зна Ре пу бли ка Ју го
сла ви ја” за ме њу је се на зи вом „Ре пу бли ка Ср би ја” у свим од ред ба
ма у ко ји ма је на ве ден; 

– На зив над ле жног ор га на за ва зду шни са о бра ћај „Са ве зно 
ми ни стар ство са о бра ћа ја и те ле ко му ни ка ци ја” за ме њу је се на зи
вом „Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је” у 
свим од ред ба ма у ко ји ма је на ве ден. 

Члан 2.

У чла ну 3. ст. од 2. до 5. се бри шу и за ме њу ју се но вим ста вом 
2, ко ји гла си: 

„2. Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва од ре ђе ним авиопре
во зи о ци ма да од ре де фре квен ци ју и ка па ци тет ме ђу на род ног ва зду
шног са о бра ћа ја ко ји ну ди на осно ву ко мер ци јал них окол но сти на 
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тр жи шту. У скла ду са овим пра вом, ни јед на стра на уго вор ни ца јед
но стра но не огра ни ча ва обим са о бра ћа ја, фре квен ци ју или ре дов
ност услу га, ни ти тип ва зду хо пло ва ко је ко ри сте од ре ђе ни пре во зи
о ци у ва зду шном са о бра ћа ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, осим 
ако се то не зах те ва из ца рин ских, тех нич ких и опе ра тив них раз ло
га или раз ло га ко ји се од но се на за шти ту жи вот не сре ди не, сход но 
је дин стве ним усло ви ма, про пи са ним чла ном 15. Кон вен ци је.”.

Члан 3.

У чла ну 5. став 4. ме ња се и гла си: 
„4. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да од би је да из да до

зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја из ста ва 2. овог чла на, или да уве
де усло ве ко је сма тра нео п ход ним за ко ри шће ње пра ва из чла на 
2. овог спо ра зу ма, ка да на ве де на стра на уго вор ни ца не ма до каз да 
пре во зи о ци у ва зду шном са о бра ћа ју има ју глав но по слов но се ди
ште на те ри то ри ји др жа ве стра не уго вор ни це ко ја их од ре ђу је и да 
по се ду ју ва же ћу По твр ду о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног 
авиопре во за ко ју је из да ла по ме ну та стра на уго вор ни ца.”.

Члан 4.

У чла ну 6. став 1. тач ка б) ме ња се и гла си: 
„б) ако не ма до каз да на ве де ни авиопре во зи о ци има ју глав но 

по слов но се ди ште на те ри то ри ји др жа ве стра не уго вор ни це ко ја 
их од ре ђу је и да по се ду ју ва же ћу По твр ду о оспо со бље но сти за 
оба вља ње јав ног авиопре во за ко ју је из да ла по ме ну та стра на уго
вор ни ца.”.

Члан 5.

По сле чла на 11, до да је се члан 11бис, ко ји гла си: 

„Члан 11бис 
За куп ва зду хо пло ва

1. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же да спре чи ко ри шће ње за ку
пље ног ва зду хо пло ва у ва зду шном са о бра ћа ју пре ма овом спо ра зу
му, уко ли ко исти не ис пу ња ва усло ве из чл 7. и 8. Спо ра зу ма. 

2. У скла ду са ста вом 1. овог чла на, од ре ђе ни авиопре во зи
о ци др жа ве сва ке стра не уго вор ни це мо гу да ко ри сте ва зду хо плов 
(или ва зду хо плов и по са ду) ко ју су за ку пи ли од би ло ког пред у
зе ћа, укљу чу ју ћи и дру ге авиопре во зи о це, под усло вом да то не 
до ве де до си ту а ци је у ко јој авиопре во зи лац ко ји из најм љу је ва
зду хо плов ко ри сти пра ва ко ја ина че не ма.”.

Члан 6.

1. Овај про то кол сту па на сна гу по сле да ту ма по след ње ди
пло мат ске но те, ко јом стра не уго вор ни це оба ве шта ва ју јед на дру гу 
да су ис пу ни ле усло ве утвр ђе не њи хо вим уну тра шњим за ко но дав
ством.

2. Овај про то кол оста је на сна зи у истом пе ри о ду и под истим 
усло ви ма као и сам Спо ра зум.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 15. апри ла 2015. го ди не у два ори
ги нал на при мер ка, сва ки на ен гле ском, срп ском и не мач ком је зи
ку, при че му су сва три тек ста под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју 
раз ли ка у при ме ни, ту ма че њу и спро во ђе њу, 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 Зо ра на  
Ми хај ло вић, с.р. 

Пот пред сед ник Вла де  
и ми ни стар гра ђе ви нар ства,  

са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре

ЗА 
ШВАЈ ЦАР СКИ  

ФЕ ДЕ РАЛ НИ СА ВЕТ
Жан Да ни ел Рух, с.р. 

Ам ба са дор Швај цар ске  
у Ре пу бли ци Ср би ји  

и Цр ној Го ри

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”.
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П РО  ТО  КОЛ

о са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је  
и Са ве та ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не на очу ва њу 

мо ста Мех мед па ше Со ко ло ви ћа у Ви ше гра ду

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Са вет ми ни ста ра Бо сне и Хер це го
ви не (у да љем тек сту: стра не пот пи сни це),

На осно ву чла на 29. Оквир ног спо ра зу ма о сли ву ре ке Са ве и 
Од лу ке Ко ми те та за свет ску ба шти ну број 31 COM 8B.34;

С же љом да раз ви ју и учвр сте при ја тељ ске од но се из ме ђу две 
зе мље,

По ла зе ћи од уни вер зал не вред но сти Мо ста Мех медпа ше Со
ко ло ви ћа у Ви ше гра ду, упи са ног на Ли сту свет ске ба шти не да на 
27. ју на 2007. го ди не на осно ву Од лу ке Ко ми те та за свет ску ба
шти ну број 31 COM 8B.34;

Са гла си ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
Стра не пот пи сни це ће све стра но до при но си ти очу ва њу Мо

ста Мех медпа ше Со ко ло ви ћа у Ви ше гра ду (у да љем тек сту: 
Мост), у гра ни ца ма под руч ја упи са ног на Ли сту свет ске ба шти не.

Члан 2.
С ци љем очу ва ња уни вер зал не вред но сти Мо ста, стра не пот

пи сни це ће пред у зи ма ти ме ре ко је има ју за циљ раз ме ну ин фор ма
ци ја о ак тив но сти ма ко је ути чу на про ме ну ре жи ма во да а ко је би 
мо гле да до ве ду до угро жа ва ња ста бил но сти Мо ста.

Члан 3.
(1) С ци љем ис пу ња ва ња од ред би чла на 2. Про то ко ла о са

рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве та ми ни ста ра БиХ на 
очу ва њу Мо ста Мех медпа ше Со ко ло ви ћа у Ви ше гра ду (у да љем 
тек сту: Про то кол) фор ми ра се ме шо ви та рад на гру па за спро во ђе
ње овог про то ко ла. 

(2) Ме шо ви ту рад ну гру пу чи не пред став ни ци над ле жних ин
сти ту ци ја ко је у де ло кру гу сво га ра да има ју над ле жно сти ко је ути
чу на очу ва ње Мо ста.

Члан 4.
(1) Ме шо ви та рад на гру па има за да так да пра ти из ве шта је 

Хи дро е лек тра не Ба ји на Ба шта и Хи дро е лек тра не Ви ше град о ре
жи му ра да, као и из ве шта је о дру гим ак тив но сти ма ко је мо гу да 
ути чу на ста бил ност Мо ста, те пред ла же над ле жним ор га ни ма 
пред у зи ма ње ме ра у слу ча ју да не ка од ак тив но сти мо же да до ве де 
до угро жа ва ња ста бил но сти Мо ста. 

(2) Ме шо ви та рад на гру па са ста је се нај ма ње јед ном го ди
шње, а по по тре би и че шће.

(3) Са стан ци Ме шо ви те рад не гру пе се одр жа ва ју  на из ме
нич но на те ри то ри ји стра на пот пи сни ца.

(4) Ме шо ви та рад на гру па ће на пр вом са стан ку усво ји ти По
слов ник о свом ра ду.

Члан 5.
Ме шо ви та рад на гру па нај ма ње јед ном го ди шње, а у слу ча ју 

по тре бе и че шће,  до ста вља из ве штај о свом ра ду Вла ди Ре пу бли
ке Ср би је и Са ве ту ми ни ста ра БиХ, те др жав ним  ко ми си ја ма за 
са рад њу с УНЕ СКОом с ци љем из ве шта ва ња пре ма Ко ми те ту за 
свет ску ба шти ну о ста њу Мо ста.

Члан 6.
Овај про то кол сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња.

Члан 7.
(1) Про то кол оста је на сна зи за пе ри од од пет (5) го ди на и 

ауто мат ски се про ду жа ва на сле де ћих пет (5) го ди на, уко ли ко ни
јед на од стра на пот пи сни ца не оба ве сти пи сме ним пу тем дру гу 
стра ну пот пи сни цу о от ка зи ва њу Про то ко ла нај ка сни је шест (6) 
ме се ци пре ис те ка да ту ма ње го вог ва же ња.
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(2) У ро ку од ме сец да на од да на пот пи си ва ња овог про то ко
ла стра не пот пи сни це раз ме ни ће ин фор ма ци је о са ста ву Ме шо ви те 
рад не гру пе.

(3) У ро ку од три ме се ца од да на пот пи си ва ња овог про то ко ла 
Ме шо ви та рад на гру па одр жа ће пр ви са ста нак.

Са чи ње но у Са ра је ву да на 4. но вем бра 2015. го ди не, у два ори
ги нал на при мер ка сва ки на слу жбе ном је зи ку Ре пу бли ке Ср би је и 
слу жбе ним је зи ци ма у упо тре би у Бо сни и Хер це го ви ни (бо сан ски, 
хр ват ски и срп ски), при че му оба тек ста има ју јед на ку ва жност.

За
Вла ду Ре пу бли ке Ср би је

проф. др Сне жа на  
Бо го са вље вић Бо шко вић, с.р. 

За 
Са вет ми ни ста ра 

Бо сне и Хер це го ви не
Адил Осма но вић, с.р.
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М Е  М О  РА Н  Д У М
из ме ђу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке 

Ср би је и Фе де рал не слу жбе Ру ске Фе де ра ци је  
за кон тро лу про ме та нар ко ти ка о са рад њи у бор би  

про тив но вих пси хо ак тив них суп стан ци
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Фе

де рал на слу жба Ру ске Фе де ра ци је за кон тро лу про ме та нар ко ти ка, 
у да љем тек сту Уче сни це,

све сне да ши ре ње и зло у по тре ба но вих пси хо ак тив них суп
стан ци пред ста вља прет њу по јав но здра вље др жа ва Уче сни ца,

има ју ћи у ви ду Из ве штај Ме ђу на род ног од бо ра за кон тро лу 
нар ко ти ка за 2012. го ди ну ко ји ис ти че про бле ме ко ји на ста ју као 
по сле ди ца зло у по тре бе но вих пси хо ак тив них суп стан ци,

ис ти чу ћи по тре бу за осми шља ва њем све о бу хват них и сло же
них при сту па за от кри ва ње, ана ли зу и иден ти фи ка ци ју но вих пси
хо ак тив них суп стан ци,

с об зи ром на све бр жи раст но вих пси хо ак тив них суп стан ци 
и уло гу ин тер не та у про да ји и про мо ци ји ових суп стан ци,

по твр ђу ју ћи по тре бу за стал ним пра ће њем и обо стра ним ко
ри шће њем ин фор ма ци ја о но вим пси хо ак тив ним суп стан ца ма,

скре ћу ћи по себ ну па жњу на мо гу ће штет не по сле ди це зло у
по тре бе но вих пси хо ак тив них суп стан ци по здра вље по је ди на ца и 
це лог дру штва,

у окви ру спро во ђе ња Спо ра зу ма из ме ђу Ми ни стар ства уну
тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Фе де рал не слу жбе Ру ске 
Фе де ра ци је за кон тро лу про ме та нар ко ти ка о са рад њу у бор би про
тив не до зво ље не тр го ви не опој ним дро га ма, пси хо троп ним суп
стан ца ма и њи хо вим пре кур со ри ма од 22. ав гу ста 2011. го ди не (у 
да љем тек сту Спо ра зум),

има ју ћи у ви ду обо стра ни ин те рес за при ме ну де ло твор них 
ме ра за бор бу про тив но вих пси хо ак тив них суп стан ци, укљу чу ју ћи 
бор бу про тив њи хо ве про из вод ње и ши ре ња као и њи хо ве зло у по тре
бе (у да љем тек сту: бор ба про тив но вих пси хо ак тив них суп стан ци),

са гла си ле су се о сле де ћим пи та њи ма:
1. Овај ме мо ран дум ће ко ри сти ти из раз „но ве пси хо ак тив

не суп стан це” за опи си ва ње суп стан ци ко је се зло у по тре бља ва ју, 
би ло у чи стом об ли ку или у пре па ра ти ма ко је не кон тро ли ше ни 
Је дин стве на кон вен ци ја о опој ним дро га ма из 1961. го ди не ни Кон
вен ци ја о пси хо троп ним суп стан ца ма из 1971. го ди не, али ко је мо
гу пред ста вља ти прет њу по јав но здра вље.

2. Овај ме мо ран дум има за циљ да ор га ни зу је и раз ви је са
рад њу из ме ђу Уче сни ца у бор би про тив но вих пси хо ак тив них суп
стан ци на де ло тво ран на чин.

3. Уче сни це ће са ра ђи ва ти у бор би про тив но вих пси хо ак тив них 
суп стан ци у окви ри ма сво је над ле жно сти на осно ву овог ме мо ран ду
ма и у скла ду са сво јим на ци о нал ним за ко но дав ством и ме ђу на род
ним оба ве за ма сво јих др жа ва као и у скла ду са од ред ба ма Спо ра зу ма.

4. Са рад ња из ме ђу Уче сни ца у бор би про тив но вих пси хо ак
тив них суп стан ци оства ри ва ће се у сле де ћим об ли ци ма:

а) раз ме на ин фор ма ци ја у ве зи са бор бом про тив но вих пси
хо ак тив них суп стан ци;

б) раз ме на на пред них ме то да и ис ку ста ва у бор би про тив но вих 
пси хо ак тив них суп стан ци, укљу чу ју ћи ис ку ство у при ме ни де ло
твор них ме ра на на ци о нал ном и ре ги о нал ном ни воу ра ди ре ша ва ња 
про бле ма про у зро ко ва них но вим пси хо ак тив ним суп стан ца ма као и 
ис ку ство у стра те ги ји от кри ва ња но вих пси хо ак тив них суп стан ци;

ц) из ра да за јед нич ке стра те ги је пре вен ци је зло у по тре бе но
вих пси хо ак тив них суп стан ци као и за јед нич ких ме ра за бор бу 
про тив но вих пси хо ак тив них суп стан ци, укљу чу ју ћи ме ре бр зог и 
ефек тив ног от кри ва ња но вих пси хо ак тив них суп стан ци;

д) раз ме на за кон ских и дру гих на ци о нал них прав них ака та 
сво јих др жа ва, ма те ри ја ла о прак си њи хо вог спро во ђе ња, ста ти
стич ких по да та ка и ме то дич ких пре по ру ка ве за но за бор бу про тив 
но вих пси хо ак тив них суп стан ци;

е) са ве то дав на по моћ као и струч на по моћ ве за но за но ве пси
хо ак тив не суп стан це;

ф) спро во ђе ње за јед нич ких на уч них ис тра жи ва ња од обо
стра ног ин те ре са по пи та њи ма про из вод ње и ши ре ња но вих пси
хо ак тив них суп стан ци као и њи хо ве зло у по тре бе;

г) раз ме на узо ра ка но вих пси хо ак тив них суп стан ци и ре зул
та та њи хо вог те сти ра ња, пре ма по тре би.

5. Раз ме на ин фор ма ци ја ве за но за бор бу про тив но вих пси хо
ак тив них суп стан ци би ће ре а ли зо ва на у по гле ду:

а) от кри ве них и иден ти фи ко ва них но вих пси хо ак тив них суп
стан ци, укљу чу ју ћи ин фор ма ци је о њи хо вим ка рак те ри сти ка ма;

б) штет них ефе ка та по здра вље про у зро ко ва них зло у по тре
бом но вих пси хо ак тив них суп стан ци;

ц) об ли ка и ме то да ко ји се ко ри сте за пра ће ње на стан ка но вих 
пси хо ак тив них суп стан ци;

д) ме то да ко ји се ко ри сте у про из вод њи и ши ре њу но вих пси
хо ак тив них суп стан ци, укљу чу ју ћи ин фор ма ци је о ру та ма снаб
де ва ња и ко ри шће њу ин тер не та као по моћ ног сред ства у та квим 
ак тив но сти ма;

е) ме ста иле гал не про из вод ње и ши ре ња но вих пси хо ак тив
них суп стан ци, уко ли ко та ква ме ста по сто је;

ф) по је ди на ца ко ји се сум њи че за про из вод њу и ши ре ње но
вих пси хо ак тив них суп стан ци;

г) тре нут не си ту а ци је у др жа ва ма Уче сни ца у ве зи са зло у по
тре бом но вих пси хо ак тив них суп стан ци;

х) ко ли чи не но вих пси хо ак тив них суп стан ци за пле ње них из 
не за ко ни тог про ме та, уко ли ко та кав про мет по сто ји;

и) ме ра др жав не кон тро ле ус по ста вље не у по гле ду от кри ве них 
но вих пси хо ак тив них суп стан ци, укљу чу ју ћи при вре ме не ме ре;

ј) прак тич не при ме не ме ра за сма ње ње по ну де но вих пси хо
ак тив них суп стан ци и за по сту па ње пре ма по је дин ци ма ко ји узи
ма ју но ве пси хо ак тив не суп стан це, укљу чу ју ћи ме ре ко је се пред у
зи ма ју на за ко но дав ном ни воу;

к) об ли ка упо тре бе и ка рак те ри стич них осо би на по је ди на ца 
ко ји узи ма ју но ве пси хо ак тив не суп стан це;

л) дру гих пи та ња у ве зи са бор бом про тив но вих пси хо ак тив
них суп стан ци.

6. Са рад ња из ме ђу Уче сни ца у бор би про тив но вих пси хо ак
тив них суп стан ци оства ри ва ће се у скла ду са по ступ ком ко ји де
фи ни ше Спо ра зум.

7. У ци љу ре ша ва ња про бле ма про у зро ко ва них но вим пси хо
ак тив ним суп стан ца ма, Уче сни це ће одр жа ва ти за јед нич ке рад не 
са стан ке, кон сул та ци је и ра ди о ни це.

8. Овај ме мо ран дум се при ме њу је од да ту ма пот пи си ва ња.
9. Овај ме мо ран дум ни је ме ђу на род ни уго вор и за Уче сни це 

не ства ра пра ва и оба ве зе ко је уре ђу је ме ђу на род но пра во.
СА ЧИ ЊЕ НО у Мо скви да на 27. 10. 2015. го ди не, у два при

мер ка, сва ки на срп ском, ру ском и ен гле ском је зи ку. У слу ча ју раз
ли ка у ту ма че њу, текст на ен гле ском је зи ку има пред ност.

За Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва

Ре пу бли ке Ср би је,
Небојша Стефановић, с.р.

За Фе де рал ну слу жбу Ру ске  
Фе де ра ци је за кон тро лу  

про ме та нар ко ти ка,
Николај Борисович Цветков, с.р. 
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МЕ МО РАН ДУМ

ме жду Ми ни стер ством вну трен них дел Ре спу бли ки Сер бии 
и Фе де ра ль ной слу жбой Рос си й ской Фе де ра ции  

по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков  
о со труд ни че стве в про ти во де й ствии но вым пси хо ак тив ным 

ве щ е ствам

Ми ни стер ство вну трен них дел Ре спу бли ки Сер бии и Фе де
ра ль ная слу жба Рос си й ской Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро том 
нар ко ти ков, име ну е мые в да ль не й шем Участ ни ка ми,

осо зна вая угро зу для здо ро вья на се ле ния го су дарств Участ
ни ков, ко то рую пред ста вля ет рас про стра не ние но вых пси хо ак тив
ных ве щ еств, а так же зло у по тре бле ние ими,

при ни мая во вни ма ние до клад Ме жду на род но го ко ми те та по 
кон тро лю над нар ко ти ка ми за 2012 год, в ко то ром об ра щ е но осо
бое вни ма ние на про бле мы, во зни ка ю щ ие в ре зу ль та те зло у по тре
бле ния но вы ми пси хо ак тив ны ми ве щ е ства ми,

под чер ки вая нео б хо ди мо сть раз ра бот ки все о бъ е млю щ их, 
ком плек сных под хо дов для вы я вле ния, ана ли за и иден ти фи ка ции 
но вых пси хо ак тив ных ве щ еств,

учи ты вая стре ми те ль ные тем пы по я вле ния но вых пси хо ак
тив ных ве щ еств и ро ль, ко то рую се ть „Ин тер нет” мо жет игра ть в 
сбы те и про па ган де этих ве щ еств,

под твер ждая нео б хо ди мо сть по сто ян но го сбо ра и сов мест но
го ис по ль зо ва ния ин фор ма ции о но вых пси хо ак тив ных ве щ е ствах,

об ра щ ая осо бое вни ма ние на во змо жно сть па губ ных по след
ствий зло у по тре бле ния но вы ми пси хо ак тив ны ми ве щ е ства ми для 
здо ро вья от де ль ных лю дей и все го общ е ства, 

в рам ках ре а ли за ции Со гла ше ния ме жду Ми ни стер ством 
вну трен них дел Ре спу бли ки Сер бии и Фе де ра ль ной слу жбой Рос
си й ской Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков о со труд
ни че стве в бо рь бе с не за кон ным обо ро том нар ко ти че ских средств, 
пси хо троп ных ве щ еств и их пре кур со ров от 22 ав гу ста 2011 г. (да
лее – Со гла ше ние),

ис хо дя из вза им ной за ин те ре со ван но сти в при ня тии эф фек
тив ных мер, на пра влен ных на про ти во де й ствие но вым пси хо
ак тив ным ве щ е ствам, в том чи сле бо рь бу с их про из вод ством и 
рас про стра не ни ем, а так же со зло у по тре бле ни ем ими (да лее – про
ти во де й ствие но вым пси хо ак тив ным ве щ е ствам),

до сти гли вза и мо по ни ма ния по сле ду ю щ им во про сам:
1. Для це лей на сто я щ е го Ме мо ран ду ма под но вы ми пси хо

ак тив ны ми ве щ е ства ми по ни ма ют ся ве щ е ства, явля ю щ и е ся пред
ме том зло у по тре бле ния в их чи стом ви де ли бо в ви де пре па ра та, 
ко то рые не под па да ют под кон тро ль со гла сно Еди ной кон вен ции 
о нар ко ти че ских сред ствах 1961 го да с по прав ка ми, вне сен ны ми в 
нее в со о твет ствии с Про то ко лом 1972 го да о по прав ках к Еди ной 
кон вен ции о нар ко ти че ских сред ствах 1961 го да, Кон вен ции о пси
хо троп ных ве щ е ствах 1971 го да, но ко то рые мо гут пред ста вля ть 
угро зу для здо ро вья на се ле ния.

2. Це лью на сто я щ е го Ме мо ран ду ма явля ет ся ор га ни за ция и 
раз ви тие со труд ни че ства Участ ни ков, на пра влен но го на эф фек тив
ное про ти во де й ствие но вым пси хо ак тив ным ве щ е ствам.

3. Участ ни ки бу дут осу щ ествля ть со труд ни че ство в про ти во
де й ствии но вым пси хо ак тив ным ве щ е ствам в рам ках сво ей ком
пе тен ции на осно ва нии на сто я щ е го Ме мо ран ду ма и при со блю
де нии за ко но да те ль ства и ме жду на род ных обя за те льств сво их 
го су дарств, а так же по ло же ний Со гла ше ния.

4. Участ ни ки при осу щ ествле нии со труд ни че ства в про ти во
де й ствии но вым пси хо ак тив ным ве щ е ствам бу дут стре ми ть ся ис
по ль зо ва ть сле ду ю щ ие фор мы вза и мо де й ствия:

a) об мен ин фор ма ци ей по во про сам про ти во де й ствия но вым 
пси хо ак тив ным ве щ е ствам;

b) об мен пе ре до вы ми ме то да ми и опы том в про ти во де й ствии 
но вым пси хо ак тив ным ве щ е ствам, в том чи сле опы том в при ня тии 
эф фек тив ных мер на на ци о на ль ном и ре ги о на ль ном уров нях для ре
ше ния про блем, со зда ва е мых но вы ми пси хо ак тив ны ми ве щ е ства ми, 
а так же в стра те гии вы я вле ния но вых пси хо ак тив ных ве щ еств;

с) раз ра бот ка сов мест ных стра те гий про фи лак ти ки зло у по
тре бле ния но вы ми пси хо ак тив ны ми ве щ е ства ми, а так же сов мест
ных мер, на пра влен ных на про ти во де й ствие но вым пси хо ак тив
ным ве щ е ствам, в том чи сле мер опе ра тив но го и эф фек тив но го 
ре а ги ро ва ния на их по я вле ние;

d) об мен за ко но да те ль ны ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы
ми ак та ми сво их го су дарств, ма те ри а ла ми о прак ти ке их ис пол не
ния, ста ти сти че ски ми дан ны ми и ме то ди че ски ми ре ко мен да ци я ми 
по во про сам про ти во де й ствия но вым пси хо ак тив ным ве щ е ствам;

e) ока за ние кон су ль та тив ной по мо щи, а так же со де й ствие в 
про ве де нии эк спер тиз но вых пси хо ак тив ных ве щ еств;

f) про ве де ние пред ста вля ю щ их вза им ный ин те рес сов мест
ных на уч ных ис сле до ва ний по во про сам, свя зан ным с про из вод
ством и рас про стра не ни ем но вых пси хо ак тив ных ве щ еств, а так же 
со зло у по тре бле ни ем ими;

g) об мен, в слу чае нео б хо ди мо сти, образ ца ми и ре зу ль та та ми 
ис сле до ва ний но вых пси хо ак тив ных ве щ еств.

5. Об мен ин фор ма ци ей по во про сам про ти во де й ствия но вым 
пси хо ак тив ным ве щ е ствам Участ ни ки пла ни ру ют осу щ ествля ть 
от но си те ль но:

a) вы я влен ных и иден ти фи ци ро ван ных но вых пси хо ак тив ных 
ве щ еств, в том чи сле ин фор ма ци ей от но си те ль но их ха рак те ри стик;

b) па губ ных по след ствий для здо ро вья, вы зы ва е мых зло у по
тре бле ни ем но вы ми пси хо ак тив ны ми ве щ е ства ми;

c) ме то дик, ис по ль зу е мых для мо ни то рин га по я вле ния но вых 
пси хо ак тив ных ве щ еств;

d) ме то дов, ис по ль зу е мых для про из вод ства и рас про стра не
ния но вых пси хо ак тив ных ве щ еств, в том чи сле ин фор ма ци ей от
но си те ль но мар шру тов по ста вок и ис по ль зо ва ния се ти „Ин тер нет” 
для со де й ствия та кой де я те ль но сти;

e) мест не за кон но го про из вод ства и рас про стра не ния но вых 
пси хо ак тив ных ве щ еств, в слу чае на ли чия та ких мест;

f) лиц, за ни ма ю щ их ся про из вод ством и рас про стра не ни ем 
но вых пси хо ак тив ных ве щ еств;

g) те ку щ ей си ту а ции в сво их го су дар ствах, свя зан ной со зло у
по тре бле ни ем но вы ми пси хо ак тив ны ми ве щ е ства ми;

h) объ е мов изъ я тий из не за кон но го обо ро та но вых пси хо ак
тив ных ве щ еств, в слу чае на ли чия та ко го обо ро та;

i) мер го су дар ствен но го кон тро ля, уста но влен ных в от но ше
нии вы я влен ных но вых пси хо ак тив ных ве щ еств, в том чи сле вре
мен ных мер;

j) прак ти ки при ме не ния мер, на пра влен ных на со кра щ е ние 
спро са на но вые пси хо ак тив ные ве щ е ства и на ле че ние по тре би те
лей но вых пси хо ак тив ных ве щ еств, в том чи сле при ня тых на за ко
но да те ль ном уров не;

k) форм по тре бле ния и ха рак тер ных осо бен но стей по тре би
те лей но вых пси хо ак тив ных ве щ еств;

l) иных во про сов, свя зан ных с про ти во де й стви ем но вым пси
хо ак тив ным ве щ е ствам.

6. Со труд ни че ство Участ ни ков в про ти во де й ствии но вым 
пси хо ак тив ным ве щ е ствам бу дет осу щ ествля ть ся в по ряд ке, опре
де лен ном Со гла ше ни ем.

7. В це лях ре ше ния про блем, со зда ва е мых но вы ми пси хо ак
тив ны ми ве щ е ства ми, Участ ни ки бу дут про во ди ть сов мест ные ра
бо чие встре чи, со ве щ а ния, се ми на ры. 

8. На сто я щ ий Ме мо ран дум при ме ня ет ся с да ты под пи са ния.
9. 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 прав и обя за те льств для Участ ни ков, ре гу ли
ру е мых ме жду на род ным пра вом.

Под пи са но в г. Москве 27. октября 2015. г. в двух эк зем пля
рах, ка ждый на серб ском, рус ском и ан гли й ском язы ках. В слу чае 
раз ноч те ний при тол ко ва нии пре и му щ е ство име ет текст на ан гли
й ском язы ке.

За Ми ни стер ство вну трен них
 дел Республики Сербии

За Фе де ра ль ную слу жбу  
Рос си й ской Фе де ра ции

по контролю за оборотом  
наркотиков
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ME MO RAN DUM

bet we en the Mi ni stry of In ter nal Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia 
and  

the Fe de ral Ser vi ce of the Rus sian Fe de ra tion  
for Nar co tics Traf fic Con trol  

on co o pe ra tion in com ba ting new psycho ac ti ve sub stan ces

The Mi ni stry of In ter nal Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and the 
Fe de ral Ser vi ce of the Rus sian Fe de ra tion for Nar co tics Traf fic Con
trol, he re i naf ter re fer red to as the Par ti ci pants,

be ing con sci o us that the spread and the abu se of new psycho ac ti ve 
sub stan ces ha ve po sed a thre at to pu blic he alth of the Par ti ci pants’ Sta tes,

ta king in to con si de ra tion the Re port of the In ter na ti o nal Nar co tics 
Con trol Bo ard for 2012 that emp ha si zes the pro blems emer ging in the 
re sult of the abu se of new psycho ac ti ve sub stan ces,

emp ha si zing the need of ela bo ra tion of com pre hen si ve and 
com plex ap pro ac hes for de tec tion, analysis and iden ti fi ca tion of new 
psycho ac ti ve sub stan ces,

con si de ring the ra pid growth of new psycho ac ti ve sub stan ces and 
the ro le of In ter net in sa le and pro mo tion of the se sub stan ces,

re af fir ming the need of su sta i ned mo ni to ring and mu tual use of 
in for ma tion on new psycho ac ti ve sub stan ces,

dra wing spe cial at ten tion to the pos si bi lity of har mful con se qu en
ces of the abu se of new psycho ac ti ve sub stan ces for the he alth of in di
vi du als and who le so ci ety, 

in the fra me work of the re a li za tion of Agre e ment bet we en the 
Mi ni stry of In ter nal Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and the Fe de
ral Ser vi ce of the Rus sian Fe de ra tion for Nar co tics Traf fic Con trol on 
co o pe ra tion in com ba ting il li cit traf fic of nar co tic drugs, psycho tro pic 
sub stan ces and the ir pre cur sors of 22 August 2011 (he re i naf ter re fer red 
to as the Agre e ment),

con si de ring mu tual in te rest to ta ke ef fec ti ve me a su res on com ba
ting new psycho ac ti ve sub stan ces, in clu ding com ba ting the ir pro duc
tion and spread as well as the ir abu se (he re i naf ter re fer red to as com ba
ting new psycho ac ti ve sub stan ces),

ha ve agreed on the fol lo wing is su es:
1. This Me mo ran dum will use the term ‘new psycho ac ti ve sub

stan ces’ to de scri be the sub stan ces of abu se, eit her in a pu re form or in 
a pre pa ra tion that are ne it her con trol led by the 1961 Sin gle Con ven tion 
on Nar co tic Drugs nor by the 1971 Con ven tion on Psycho tro pic Sub
stan ces, but which may po se a pu blic he alth thre at. 

2. This Me mo ran dum is aimed to or ga ni ze and de ve lop co o pe ra
tion bet we en the Par ti ci pants in com ba ting new psycho ac ti ve sub stan
ces in an ef fec ti ve way.

3. The Par ti ci pants will co o pe ra te in com ba ting new psycho ac ti ve 
sub stan ces wit hin the ir com pe ten ce on the gro unds of this Me mo ran dum 
and in ac cor dan ce with the ir na ti o nal law and in ter na ti o nal obli ga ti ons of 
the ir Sta tes as well as in com pli an ce with the pro vi si ons of the Agre e ment.

4. The co o pe ra tion bet we en the Par ti ci pants in com ba ting new 
psycho ac ti ve sub stan ces will be re a li zed in the fol lo wing forms:

a) ex chan ge of in for ma tion on the is su es of com ba ting new 
psycho ac ti ve sub stan ces;

b) ex chan ge of advan ced met hods and ex pe ri en ce in com ba ting 
new psycho ac ti ve sub stan ces, in clu ding ex pe ri en ce in ta king ef fec ti ve 
me a su res on the na ti o nal and re gi o nal le vels to sol ve the pro blems ca
u sed by new psycho ac ti ve sub stan ces as well as ex pe ri en ce in the stra
tegy of new psycho ac ti ve sub stan ces de tec tion;

с) ela bo ra tion of com mon stra tegy of pre ven tion of the abu se of 
new psycho ac ti ve sub stan ces as well as com mon me a su res on com ba
ting new psycho ac ti ve sub stan ces, in clu ding the me a su res of ra pid and 
ef fec ti ve de tec tion of new psycho ac ti ve sub stan ces;

d) ex chan ge of le gi sla ti ve and ot her na ti o nal le gal acts of the ir Sta
tes, ma te ri als on prac ti ces of the ir exe cu ti on, sta ti stic da ta and met ho di cal 
re com men da ti ons on mat ters of com ba ting new psycho ac ti ve sub stan ces;

e) advi sory as si stan ce as well as ex per ti se as si stan ce of new 
psycho ac ti ve sub stan ces;

f) ca rrying out com mon sci en ti fic re se arch of mu tual in te rest on 
the is su es of pro duc tion and spread of new psycho ac ti ve sub stan ces as 
well as the ir abu se;

g) ex chan ge of new psycho ac ti ve sub stan ces sam ples and the ir 
test re sults, if ne e ded.

5. Ex chan ge of in for ma tion on the is su es of com ba ting new 
psycho ac ti ve sub stan ces will be re a li zed in re spect to:

a) de tec ted and iden ti fied new psycho ac ti ve sub stan ces, in clu ding 
in for ma tion on the ir cha rac te ri stics;

b) har mful ef fect on he alth ca u sed by the abu se of new psycho ac
ti ve sub stan ces;

c) forms and met hods used to mo ni tor the emer gen ce of new 
psycho ac ti ve sub stan ces;

d) met hods used for pro duc tion and spread of new psycho ac ti ve 
sub stan ces, in clu ding in for ma tion on the ro u tes of de li ve ri es and the 
use of In ter net for as si stan ce of such ac ti vi ti es;

e) pla ces of il le gal pro duc tion and spread of new psycho ac ti ve 
sub stan ces in ca se of the exi sten ce of such pla ces;

f) in di vi du als su spec ted of pro duc tion and spread of new psycho
ac ti ve sub stan ces;

g) cur rent si tu a tion in the Par ti ci pants’ Sta tes con cer ning the abu
se of new psycho ac ti ve sub stan ces;

h) qu an tity of new psycho ac ti ve sub stan ces se i zed from il le gal 
traf fic in ca se of exi sten ce of such traf fic;

i) me a su res of the sta te con trol esta blis hed in re spect of de tec ted 
new psycho ac ti ve sub stan ces, in clu ding tem po rary me a su res;

j) prac ti ces of ta king me a su res on the re duc tion of supply on new 
psycho ac ti ve sub stan ces and on the tre at ment of in di vi du als ta king new 
psycho ac ti ve sub stan ces, in clu ding the me a su res ta ken on the le gi sla ti ve le vel;

k) forms of use and cha rac te ri stic fe a tu res of in di vi du als ta king 
new psycho ac ti ve sub stan ces;

l) ot her is su es re la ted to com ba ting new psycho ac ti ve sub stan ces.
6. Co o pe ra tion bet we en the Par ti ci pants in com ba ting new 

psycho ac ti ve sub stan ces will be re a li zed in ac cor dan ce with the pro ce
du re de fi ned by the Agre e ment.

7. To sol ve the pro blems ca u sed by new psycho ac ti ve sub stan ces the 
Par ti ci pants will hold jo int work me e tings, con sul ta ti ons and wor kshops. 

8. This Pro to col ap pli es from the da te of its sig na tu re.
9. This Me mo ran dum is not an in ter na ti o nal tre aty and it do es not ge ne

ra te rights and obli ga ti ons re gu la ted by in ter na ti o nal law for the Par ti ci pants. 

DO NE in Moscow on 27th October 2015., in two co pi es, each in 
the Ser bian, the Rus sian and the En glish lan gu a ges. In ca se of any di
ver gen ce of in ter pre ta tion, the En glish text shall pre vail.

For the Mi ni stry of 
In ter nal Af fa irs of the 

Republic of Serbia

For the Fe de ral Ser vi ce
of the Rus sian Fe de ra tion

for Narcotics Traffic Control
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М Е  М О  РА Н  Д У М 

о раз у ме ва њу у обла сти омла ди не из ме ђу Ми ни стар ства 
омла ди не и спор та 

Ре пу бли ке Ср би је и Фе де рал не аген ци је за мла де  
(Ру ска Фе де ра ци ја)

Ми ни стар ство омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је и Фе де рал
на аген ци ја за мла де (Ру ска Фе де ра ци ја), у да љем тек сту „Стра не”,

во ђе ни за јед нич ком же љом да оја ча ју од но се и раз ви ја ју при
ја тељ ске ве зе из ме ђу на ро да две зе мље,

из ра жа ва ју ћи уве ре ње да ства ра ње бли ских ме ђу соб них од
но са и са рад ње у обла сти мла дих олак ша ва по ве ћа ње уза јам ног 
раз у ме ва ња из ме ђу пред став ни ка мла дих ге не ра ци ја Ре пу бли ке 
Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је,

по сти гли су раз у ме ва ње о сле де ћем:
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I. ОП ШТИ ЦИ ЉЕ ВИ

1.1. Стра не ће на ба зи ре ци про ци те та олак ша ти раз вој при ја
тељ ских и парт нер ских од но са из ме ђу омла дин ских ор га ни за ци ја 
и ин сти ту ци ја за ду же них за мла де две др жа ве, по себ но пу тем ор
га ни зо ва ња са ста на ка, раз ме на и дру гих об ли ка са рад ње и по ве зи
ва ња пред став ни ка ор га на др жав не вла сти, као и ор га ни за ци ја ко је 
функ ци о ни шу у омла дин ском сек то ру.

1.2. Стра не ће олак ша ти раз вој ди рект них ве за из ме ђу парт
нер ских ор га ни за ци ја на свим ни во и ма чи ја ме ђу на род на са рад ња 
од го ва ра ци љу овог Ме мо ран ду ма, укљу чу ју ћи и раз ме ну де ле га
ци ја и ин фор ма ци ја о пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са.

II. ОБ ЛИ ЦИ СА РАД ЊЕ

Стра не ће уна пре ди ти са рад њу и ускла ђи ва ње омла дин ских 
ак тив но сти у сле де ћим об ли ци ма:

2.1. раз ме ну струч ња ка и пред став ни ка не вла ди них ор га ни за
ци ја у омла дин ском сек то ру;

2.2. по зи ве за уче шће на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, се
ми на ри ма и дру гим ма ни фе ста ци ја ма (фо ру ми ма, фе сти ва ли ма и 
са стан ци ма) из омла дин ског сек то ра, ко је ор га ни зу ју Стра не;

2.3. раз ме ну ис ку ста ва у ус по ста вља њу, функ ци о ни са њу и 
одр жи во сти ин сти ту ци ја у омла дин ском сек то ру;

2.4. раз ме ну ма те ри ја ла и ин фор ма ци ја из омла дин ског сек то ра;
2.5. ре а ли за ци ји за јед нич ких ак тив но сти на под сти ца њу ак

ти ви зма и во лон те ри зма ме ђу мла ди ма;
2.6. под сти ца ње и по др шку свим ин сти ту ци ја ма и ор га ни за

ци ја ма Стра на да ре а ли зу ју за јед нич ке про јек те на ни воу би ла те
рал не и ме ђу на род не са рад ње у омла дин ском сек то ру;

2.7. раз ме ну ис ку ста ва у обла сти стра те шког пла ни ра ња у ве
зи са омла дин ским пи та њи ма;

2.8. све оста ле ак тив но сти са рад ње ве за не за пи та ња омла ди
не, ко је до го во ре Стра не у скла ду са ре ле вант ним за ко ни ма и про
пи си ма ко ји ва же у сва кој од др жа ва Стра на.

III. ФИ НАН СИ РА ЊЕ

3.1. Све ак тив но сти об у хва ће не овим ме мо ран ду мом фи
нан си ра ће се сход но до ступ ним из во ри ма фи нан си ра ња сва ке од 
Стра на и у скла ду са за ко ни ма њи хо вих др жа ва.

3.2. Фи нан сиј ске оба ве зе, као и Рас по ре ди до га ђа ја, би ће до
го во ре ни ме ђу соб ним кон сул та ци ја ма.

3.3. Уко ли ко не бу де по себ них до го во ра, фи нан сиј ске оба ве зе 
ће се ре гу ли са ти на ба зи ре ци про ци те та.

IV. СПРО ВО ЂЕ ЊЕ

4.1. Стра не ће по др жа ти при пре му по себ них про гра ма, са ста
на ка, раз ме ну пи са ма или дру гих ин стру ме на та са рад ње, ко ји се 
ре а ли зу ју у окви ру овог ме мо ран ду ма. Сва ка Стра на би ће од го вор
на за ко ор ди на ци ју спро во ђе ња сво јих пла но ва и про гра ма у ве зи 
са спро во ђе њем овог ме мо ран ду ма.

4.2. Пред став ни ци Стра на ће се са ста ја ти ка ко би пра ти ли 
спро во ђе ње Ме мо ран ду ма и од ре ди ли рас по ред за јед нич ких ак
тив но сти ка да год то бу де нео п ход но.

V. ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ

Ме мо ран дум мо же би ти из ме њен уз уза јам ни пи са ни при ста
нак Стра на. 

VI. РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА

Би ло ко ји спор у ве зи са спро во ђе њем овог ме мо ран ду ма 
Стра не ће ре ша ва ти кроз пре го во ре.

VII. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ, ТРА ЈА ЊЕ И ПРЕ СТА НАК

7.1. Ме мо ран дум сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња.
7.2. Ме мо ран дум оста је на сна зи за пе ри о де од две го ди не и 

би ће ауто мат ски об на вљан за на ред ни пе ри од од две го ди не, осим 
ако јед на од Стра на не оба ве сти дру гу Стра ну ди пло мат ским пу
тем о сво јој на ме ри да рас ки не овај ме мо ран дум шест ме се ци пре 
ис те ка те ку ћег пе ри о да ва же ња.

7.3. Окон ча ње овог ме мо ран ду ма не ће ути ца ти на пу но ва жност 
би ло ког те ку ћег про гра ма у окви ру овог ме мо ран ду ма до окон ча ња 
тог про гра ма, осим у слу ча ју да се не на пра ви друк чи ји до го вор.

Овај ме мо ран дум је пот пи сан у Мо скви  27. ок то бра 2015. го
ди не у два ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, ру ском и ен
гле ском је зи ку. У слу ча ју не сла га ња у ту ма че њу овог ме мо ран ду ма 
ме ро да ван је ен гле ски текст.

У име Ми ни стар ства омла ди не 
и спор та Ре пу бли ке Ср би је

Вања Удовичић, с.р.

У име Фе де рал не аген ци је  
за мла де Ру ске Фе де ра ци је

Сергеј Валерјевич Поспелов, с.р.
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М Е  М О  РА Н  Д У М

о раз у ме ва њу о са рад њи у обла сти ту ри зма из ме ђу  
Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 

Ре пу бли ке Ср би је и Са у диј ског Ви со ког са ве та  
за ту ри зам и на ци о нал ну ба шти ну Кра ље ви не Са у диј ске 

Ара би је

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу
бли ке Ср би је и Са у диј ски Ви со ки са вет за ту ри зам и на ци о нал ну 
ба шти ну Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је (у да љем тек сту „Стра не”);

У ци љу ја ча ња од но са из ме ђу две др жа ве, као и уло ге ко ју 
сек тор ту ри зма има у по ве зи ва њу љу ди, ра ди про мо ви са ња при ја
тељ ства и за јед нич ке са рад ње у обла сти ту ри зма;

Све сни зна ча ја ту ри зма за при вре ду обе др жа ве, као и за про
мо ци ју кул тур ног и дру штве ног жи во та;

У ци љу ус по ста вља ња прав ног осно ва за да љи раз вој са рад
ње у обла сти ту ри зма из ме ђу две др жа ве на прин ци пу рав но прав
но сти и уза јам не ко ри сти, и ак тивирањa сарадњe у обла сти ту ри
зма у скла ду са ва же ћим пра ви ли ма и про пи си ма у обе др жа ве, 

Стра не су се спо ра зу ме ле о сле де ћем:

Члан 1.

Стра не ће, у окви ру сво јих над ле жно сти, ко ор ди ни ра ти и об је
ди ни ти на по ре у ци љу по сти за ња одр жи вог раз во ја ин ду стри је ту
ри зма у обе др жа ве у скла ду са њи хо вим дру штве ним вред но сти ма.

Члан 2.

Стра не ће ис ко ри сти ти кул тур но, ур ба но и исто риј ско на сле
ђе две др жа ве да по др же ту ри зам, као ва жног чи ни о ца еко ном ског 
раз во ја.

Члан 3.

Стра не ће раз ме њи ва ти ин фор ма ци је и ис ку ства у сле де ћим 
обла сти ма:

1. На ци о нал но за ко но дав ство ко је се од но си на раз вој ту ри зма;
2. Упра вља ње хо те ли ма, ту ри стич ким од ма ра ли шти ма, као и 

дру гим вр ста ма ту ри стич ких сме штај них ка па ци те та и ак ти ви ра ње 
ме ха ни за ма кон тро ле њи хо вог ра да;

3. Обра зо ва ње у обла сти ту ри зма;
4. Ста ти стич ки по да ци у обла сти ту ри зма;
5. Ор га ни за ци ја ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја;
6. Раз вој ту ри зма, пла ни ра ње и ин ве сти ци је;
7. Про це ду ре у ка те го ри за ци ји сме штај них ка па ци те та, упра

вља ња и мар ке тин га у ту ри зму.

Члан 4.

Стра не ће под сти ца ти раз ме ну по се та из ме ђу струч ња ка и 
пред став ни ка ме ди ја из обла сти ту ри зма.
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Члан 5.
Стра не ће пред ста ви ти мо гућ но сти ту ри стич ких ин ве сти ци ја до

ступ них у две др жа ве и про мо ви са ти за јед нич ко ула га ње у ту ри стич ке 
про јек те, уго во ре о упра вља њу и у обла сти ту ри стич ких услу га.

Члан 6.
Стра не ће под сти ца ти ор га ни зо ва ње за јед нич ких ту ри стич

ких ма ни фе ста ци ја и уче шће на сај мо ви ма, из ло жба ма, кон фе рен
ци ја ма, и сим по зи ју ми ма у обе др жа ве, до при но се ћи раз во ју ту ри
зма и фор му ли са њу за јед нич ке ту ри стич ке ви зи је.

Члан 7.
Стра не ће раз ме њи ва ти екс пер те и под сти ца ти за јед нич ки ис

тра жи вач ки рад у обла сти ту ри зма.

Члан 8.
Стра не ће са ра ђи ва ти и ко ор ди ни ра ти у окви ру ме ђу на род них 

ту ри стич ких ор га ни за ци ја, у скла ду са по сто је ћим про пи си ма обе 
др жа ве и ме ђу на род ним уго во ри ма ко ји су на сна зи.

Члан 9.
1. Овај ме мо ран дум сту па на сна гу на кон три де сет (30) да на од по

след њег оба ве ште ња раз ме ње ног ди пло мат ским пу тем, ко јим се по твр
ђу је за вр ше так свих по треб них про це ду ра, укљу чу ју ћи све аманд ма не.

2. Овај ме мо ран дум ће оста ти на сна зи пет (5) го ди на, по чев 
од да на сту па ња на сна гу и би ће у ви ше на вра та об на вљан за је
дан или ви ше од јед ног уза стоп ног пе ри о да, сва ки на го ди ну да на, 
осим уко ли ко јед на стра на оба ве сти дру гу у пи са ној фор ми пу тем 
ди пло мат ских ка на ла – о же љи да пре ки не или не об но ви нај ка
сни је шест ме се ци пре ис те ка овог ме мо ран ду ма. 

3. У слу ча ју рас ки да, све од ред бе овог ме мо ран ду ма, ко је се 
од но се на про гра ме или про јек те ко ји су већ раз ви је ни, или су у 
то ку, оста ће на сна зи, или би ло ко ја нео ства ре на пра ва ко ја про ис
ти чу из овог ме мо ран ду ма.

Члан 10.

Сва ки спор на стао из ме ђу Стра на, због ту ма че ња или при ме
не овог ме мо ран ду ма, би ће ре шен при ја тељ ски кроз кон сул та ци је 
и пре го во ре из ме ђу Стра на.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 5. но вем бра 2015. го ди не у два 
ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, арап ском и ен гле ском је
зи ку при че му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча
ју раз ли чи тог ту ма че ња од ре да ба овог ме мо ран ду ма, ме ро да ван је 
текст на ен гле ском је зи ку.

У име 
Ми ни стар ства тр го ви не,

ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја
Ре пу бли ке Ср би је

Пот пред сед ник Вла де  
и ми ни стар,

Њ.Е. Ра сим Ља јић, с.р.

У име
Са у диј ског Ви со ког са ве та за

ту ри зам и на ци о нал ну  
ба шти ну

Кра ље ви не Са у диј ске  
Ара би је

Пред сед ник,
ЊКВ принц Сул тан бин  

Сал ман бин  
Аб дулАзиз Ал Са уд, с.р.
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С П О  РА ЗУ М 

о са рад њи из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ре пу бли ке Португалa у обла сти обра зо ва ња,  
на у ке, тех но ло ги је, кул ту ре, спор та и омла ди не

Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Пор ту гал, да ље у тек сту 
„Стра не”,

У же љи да оја ча ју при ја тељ ске од но се из ме ђу два на ро да;

У ци љу раз ви ја ња са рад ње из ме ђу две зе мље у обла сти обра
зо ва ња, на у ке, тех но ло ги је, кул ту ре, спор та и омла ди не;

Са гла си ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Обла сти са рад ње

Стра не ће под сти ца ти и уна пре ђи ва ти ме ђу соб ну са рад њу у 
обла сти обра зо ва ња, на у ке, тех но ло ги је, кул ту ре, спор та и омла
ди не.

Члан 2. 
Уче ње и упо зна ва ње са је зи ком, кул ту ром и исто ри јом

1. Стра не ће под сти ца ти, у ме ри у ко јој је то мо гу ће, у сво јим 
зе мља ма, уче ње и упо зна ва ње са је зи ком, кул ту ром и исто ри јом 
дру ге Стра не.

2. Сва ка Стра на ће на сто ја ти да осну је лек то ра те и ор га ни зу је 
кур се ве из од го ва ра ју ћег је зи ка и књи жев но сти на уни вер зи те ти ма 
од но сно дру гим ин сти ту ци ја ма у др жа ви дру ге стра не.

3. Стра не ће на ро чи то под сти ца ти уза јам но упо зна ва ње са кул
ту ром сво јих зе ма ља и уна пре ђи ва ти са рад њу у обла сти кул ту ре.

Члан 3. 
Са рад ња у обла сти обра зо ва ња

1. Стра не ће уна пре ђи ва ти раз вој од но са из ме ђу две зе мље и 
са рад њу у обла сти основ ног и сред њег обра зо ва ња, као и раз ме ну 
ин фор ма ци ја и но вих ис ку ста ва у овим обла сти ма.

2. Стра не ће под сти ца ти сту диј ске по се те и крат ке бо рав ке 
про фе со ра и уче ни ка основ них и сред њих шко ла.

Члан 4. 
При зна ва ње јав них ис пра ва о за вр ше ном основ ном и сред њем 

обра зо ва њу

При зна ва ње јав них ис пра ва о сте че ном основ ном и сред њем 
обра зо ва њу вр ши се у скла ду са уну тра шњим за ко но дав ством сва
ке стра не.

Члан 5. 
На у ка, тех но ло ги ја и ви со ко обра зо ва ње

1. Стра не ће под сти ца ти са рад њу у обла сти на у ке и тех но ло
ги је и ста ра ће се о уна пре ђе њу те са рад ње, на осно ву Ду го роч ног 
спо ра зу ма о при вред ној, на уч ној и тех но ло шкој са рад њи, пот пи са
ног 1977. го ди не.

2. Стра не ће под сти ца ти са рад њу у обла сти ви со ког обра зо ва
ња из ме ђу ин сти ту ци ја ви со ког обра зо ва ња и раз ме њи ва ти ин фор
ма ци је о ви со ком обра зо ва њу, ка ко би се упо зна ли са обра зов ним 
си сте ми ма у ци љу омо гу ћа ва ња при зна ва ња јав них ис пра ва о сте
че ном ви со ком обра зо ва њу и о струч ним, на уч ним и ака дем ским 
на зи ви ма у скла ду са уну тра шњим за ко но дав ством сва ке Стра не.

Члан 6. 
Сти пен ди је

Сва ка Стра на ће на сто ја ти да обез бе ди сти пен ди је за из у ча ва
ње је зи ка и кул ту ре сво је зе мље, у скла ду с до ма ћим за ко ни ма и на 
ба зи ре ци про ци те та. Обла сти, усло ви, тра ја ње и об лик фи нан си ра
ња ових сти пен ди ја би ће на ве де ни у Про гра ми ма са рад ње сход но 
чла ну 18. овог спо ра зу ма.

Члан 7. 
Уче ство ва ње у кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма и про гра ми ма 

раз ме не

Стра не пот пи сни це ће под сти ца ти са рад њу и не по сред не кон
так те из ме ђу сво јих на ци о нал них ин сти ту ци ја кул ту ре кроз пот
пи си ва ње по је ди нач них про гра ма са рад ње и раз ме ну про гра ма, 
струч ња ка и зна ња, у ци љу ме ђу соб ног упо зна ва ња кул ту ра и тра
ди ци ја две ју зе ма ља.
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Члан 8. 
Књи жев ност и из да ва штво

Стра не ће под сти ца ти са рад њу у обла сти књи жев но сти и из
да ва штва.

Члан 9. 
Аутор ска пра ва

Стра не ће по што ва ти ва же ће ме ђу на род не кон вен ци је о за
шти ти аутор ских пра ва и под сти ца ти не по сред ну са рад њу ин сти
ту ци ја ко је су над ле жне за за шти ту аутор ских пра ва у обла сти кул
ту ре и умет но сти.

Члан 10. 
Кул тур но на сле ђе

Стра не ће, у скла ду са сво јим за ко но дав стви ма, по др жа ти са
рад њу ин сти ту ци ја над ле жних за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

Члан 11. 
Са рад ња ар хи ва, би бли о те ка и му зе ја

Стра не ће по др жа ти ја ча ње ве за из ме ђу на ци о нал них ар хи
ва, би бли о те ка и му зе ја и под сти ца ти раз ме ну ис ку ста ва у по пу
ла ри за ци ји и кон зер ва ци ји свог кул тур ног на сле ђа, као и при ступ 
до ку мен ти ма и ин фор ма ци ја ма у скла ду са сво јим на ци о нал ним 
за ко но дав стви ма.

Члан 12. 
Очу ва ње на ци о нал ног кул тур ног на сле ђа

Стра не ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре у ци љу спре ча ва ња 
не за ко ни тог уво за, из во за и пре но са кул тур них до ба ра ко ја пред
ста вља ју на ци о нал но кул тур но на сле ђе две стра не, у скла ду са на
ци о нал ним за ко но дав ством и ме ђу на род ним уго во ри ма.

Члан 13. 
Осни ва ње кул тур них цен та ра

Стра не су са гла сне да раз мо тре мо гућ ност осни ва ња кул тур
них цен та ра јед не зе мље у дру гој у глав ним гра до ви ма. Прав ни 
ста тус и усло ви отва ра ња ових цен та ра би ће ре гу ли са ни по себ ним 
спо ра зу мом.

Члан 14. 
Сло бод но кре та ње љу ди и до ба ра

Сва ка Стра на ће, у скла ду с до ма ћим за ко но дав ством, раз мо
три ти мо гућ ност да дру гој Стра ни олак ша ула зак и бо ра вак ли ца, 
као и увоз и по нов ни из воз не ко мер ци јал не ро бе и опре ме за ак
тив но сти пред ви ђе не про гра мом са рад ње ко ји ће би ти утвр ђен на
кон пот пи си ва ња овог спо ра зу ма.

Члан 15. 
Са рад ња у обла сти спор та и омла ди не

1. Стра не ће одр жа ва ти са рад њу у обла сти спор та и омла ди не 
на ме ђу на род ном ни воу, при бли жа ва њем сво јих ста во ва и про мо
ви са њем за јед нич ких ини ци ја ти ва у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја
ма, по себ но Европ ској уни ји, Са ве ту Евро пе и Свет ској аген ци ји 
за бор бу про тив до пин га.

2. Стра не ће раз ви ја ти са рад њу из ме ђу вла ди них и/или не
вла ди них спорт ских ор га ни за ци ја, у обла сти обра зо ва ња и обу ке 
у спор ту, бор би про тив до пин га и на си ља у спор ту, у пру жа њу по
др шке вр хун ским спор то ви ма, ор га ни зо ва њу и уче ство ва њу на се
ми на ри ма, кон фе рен ци ја ма и дру гим спорт ским до га ђа ји ма, као и 
раз ме ни ин фор ма ци ја и ис ку ста ва из обла сти спор та.

3. Стра не ће на ста ви ти да под сти чу са рад њу из ме ђу вла ди
них и/или не вла ди них омла дин ских ор га ни за ци ја, пу тем пру жа
ња по др шке омла дин ским удру же њи ма и раз ме ном ин фор ма ци ја 
и до ку мен та ци је о омла дин ским по ли ти ка ма, про гра ми ма за раз
вој омла ди не и омла дин ских ор га ни за ци ја, са ци љем под сти ца ња 
ме ђу соб ног упо зна ва ња са омла дин ским по ли ти ка ма и по ло жа јем 
омла ди не у сва кој зе мљи.

Члан 16. 
Дру ги на чи ни са рад ње

Стра не ће, та ко ђе, са ра ђи ва ти и у дру гим обла сти ма обра зо
ва ња, на у ке, тех но ло ги је, кул ту ре, спор та и омла ди не, на осно ву 
не по сред но пот пи са них про то ко ла за ин те ре со ва них ин сти ту ци ја. 

Члан 17. 
Фи нан сиј ске од ред бе

Ак тив но сти, про гра ми или про јек ти ко ји се спро во де у окви
ру овог спо ра зу ма под ле жу рас по ло жи во сти сред ста ва и ка дро ва 
две ју стра на.

Члан 18. 
Про гра ми са рад ње и ме шо ви та ко ми си ја

1. У ци љу при ме не овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни стра на 
мо гу за кљу чи ва ти пе ри о дич не (тро го ди шње) про гра ме са рад ње у 
обла сти ма ко је спо ра зум об у хва та, ко ји ма ће се утвр ди ти кон крет
не ак тив но сти, као и ор га ни за ци о ни и фи нан сиј ски усло ви њи хо
вог спро во ђе ња.

2. Оства ри ва ње про гра ма са рад ње пра ти Ме шо ви та ко ми си ја 
ко ја се са ста је на из ме нич но у јед ној и дру гој зе мљи.

Члан 19. 
Ре ша ва ње спо ро ва

Сва не сла га ња у ту ма че њу или спро во ђе њу овог спо ра зу ма 
ре ша ва ће се пре го ва ра њем, ди пло мат ским ка на ли ма.

Члан 20. 
Уче шће у ме ђу на род ним кон вен ци ја ма

Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе ко је су две стра не 
пре у зе ле на ме ђу на род ној осно ви.

Члан 21. 
Из ме не и до пу не

1. Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти и до пу ни ти на зах тев јед
не од уго вор них стра на.

2. Из ме не и до пу не сту па ју на сна гу у скла ду са усло ви ма на
ве де ним у чла ну 22. овог спо ра зу ма.

Члан 22. 
Сту па ње на сна гу

Овај спо ра зум сту па на сна гу три де сет (30) да на од да на при
је ма по след њег оба ве ште ња, ди пло мат ским пу тем, о окон ча њу 
уну тра шње за кон ске про це ду ре ко ја је нео п ход на за сту па ње на 
сна гу овог спо ра зу ма.

Члан 23. 
Ва же ње и от ка зи ва ње

1. Овај спо ра зум оста је на сна зи пет (5) го ди на и ауто мат ски 
се про ду жа ва за на ред не пе ри о де у истом тра ја њу, осим ако јед на 
стра на не оба ве сти у пи са ној фор ми ди пло мат ским пу тем о от ка
зи ва њу спо ра зу ма, шест ме се ци пре ис те ка сва ког пе ри о да.

2. У слу ча ју от ка зи ва ња овог спо ра зу ма, би ло ко ја раз ме на, 
план или про грам за по чет за вре ме ње го вог ва же ња оста је да ва жи 
до за вр шет ка.

Члан 24. 
Ре ги стра ци ја

По сту па њу на сна гу овог спо ра зу ма, стра на на чи јој те ри то
ри ји је пот пи сан де по ну је спо ра зум код Се кре та ри ја та Ује ди ње них 
на ци ја ра ди ре ги стра ци је, у скла ду са чла ном 102 По ве ље Ује ди
ње них на ци ја и оба ве шта ва дру гу стра ну о за вр шет ку ове про це ду
ре као и о бро ју под ко јим је овај спо ра зум за ве ден.

У ПО ТВР ДУ ЧЕ ГА су до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни, 
пот пи са ли овај спо ра зум.
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Са чи ње но у Бе о гра ду на дан 18.  мар та 2015. го ди не, у два ори ги нал на при мер ка сва ки на  срп ском, пор ту гал ском и ен гле ском је зи ку, 
при че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли чи тог ту ма че ња, ме ро да ван ће би ти текст на ен гле ском је зи ку.

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 РЕ ПУ БЛИ КУ ПОР ТУ ГАЛ
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 ће Уго вор Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је о прав ној по мо ћи у гра ђан ским и кри вич ним ства ри ма, ко ји је са чи њен на 
Бр ду код Кра ња 15. апри ла 2011. го ди не, сту пи ти на сна гу 1. де цем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 23. но вем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




