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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 Ме ђу на род не  
кон вен ци је про тив ре гру то ва ња, ко ри шће ња,  

фи нан си ра ња и обу ке пла ће ни ка

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Ме ђу на род не кон вен ци
је про тив ре гру то ва ња, ко ри шће ња, фи нан си ра ња и обу ке пла ће ни
ка, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Седмој 
седници Другог редовног заседања у 2015. години, 4. децембра 
2015. године.

ПР број 153
У Бе о гра ду, 8. децембра 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 Ме ђу на род не кон вен ци је про тив  
ре гру то ва ња, ко ри шће ња, фи нан си ра ња и обу ке  

пла ће ни ка

Члан 1.
По твр ђу је се Ме ђу на род на кон вен ци ја про тив ре гру то ва ња, 

ко ри шће ња, фи нан си ра ња и обу ке пла ће ни ка, усво је на у Њу јор
ку 4. де цем бра 1989. го ди не, у ори ги на лу на арап ском, ен гле ском, 
фран цу ском, ки не ском, ру ском и шпан ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Ме ђу на род не кон вен ци је у ори ги на лу на ен гле ском је

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

In ter na ti o nal Con ven tion aga inst the Rec ru it ment,  
Use Fi nan cing and Tra i ning of Mer ce na ri es

The Sta tes Par ti es to the pre sent Con ven tion,
Re af fir ming the pur po ses and prin ci ples en shri ned in the Char ter 

of the Uni ted Na ti ons and in the Dec la ra tion on the Prin ci ples of In ter
na ti o nal Law con cer ning Fri endly Re la ti ons and Coope ra tion among 
Sta tes in ac cor dan ce with the Char ter of the Uni ted Na ti ons,

Be ing awa re of the rec ru it ment, use, fi nan cing and tra i ning of 
mer ce na ri es for ac ti vi ti es which vi o la te prin ci ples of in ter na ti o nal law 
such as tho se of so ve re ign equ a lity, po li ti cal in de pen den ce, ter ri to rial 
in te grity of Sta tes and selfde ter mi na tion of pe o ples,

Af fir ming that the rec ru it ment, use, fi nan cing and tra i ning of mer
ce na ri es sho uld be con si de red as of fen ces of gra ve con cern to all Sta tes 
and that any per son com mit ting any of the se of fen ces sho uld eit her be 
pro se cu ted or ex tra di ted,

Con vin ced of the ne ces sity to de ve lop and en han ce in ter na ti o nal 
coope ra tion among Sta tes for the pre ven tion, pro se cu tion and pu nis
hment of such of fen ces,

Ex pres sing con cern at new un law ful in ter na ti o nal ac ti vi ti es lin
king drug traf fic kers and mer ce na ri es in the per pe tra tion of vi o lent ac ti
ons which un der mi ne the con sti tu ti o nal or der of Sta tes,

Al so con vin ced that the adop tion of a con ven tion aga inst the rec
ru it ment, use, fi nan cing and tra i ning of mer ce na ri es wo uld con tri bu te 
to the era di ca tion of the se ne fa ri o us ac ti vi ti es and the reby to the ob
ser van ce of the pur po ses and prin ci ples en shri ned in the Char ter of the 
Uni ted Na ti ons,

Cog ni zant that mat ters not re gu la ted by such a con ven tion con ti
nue to be go ver ned by the ru les and prin ci ples of in ter na ti o nal law,

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le 1
For the pur po ses of the pre sent Con ven tion, 
1. A mer ce nary is any per son who:
(a) Is spe ci ally rec ru i ted lo cally or abroad in or der to fight in an 

ar med con flict;
(b) Is mo ti va ted to ta ke part in the ho sti li ti es es sen ti ally by the 

de si re for pri va te gain and, in fact, is pro mi sed, by or on be half of a 
party to the con flict, ma te rial com pen sa tion sub stan ti ally in ex cess of 
that pro mi sed or paid to com ba tants of si mi lar rank and fun cti ons in the 
ar med for ces of that party;

(c) Is ne it her a na ti o nal of a party to the con flict nor a re si dent of 
ter ri tory con trol led by а party to the con flict;

(d) Is not a mem ber of the ar med for ces of a party to the con flict; 
and
(e) Has not been sent by a Sta te which is not a party to the con flict 

on of fi cial duty as a mem ber of its ar med for ces. 
2. A mer ce nary is al so any per son who, in any ot her si tu a tion:
(a) Is spe ci ally rec ru i ted lo cally or abroad for the pur po se of par ti

ci pa tinq in a con cer ted act of vi o len ce aimed at:
(i) Over thro winq a Go vern ment or ot her wi se un der mi ning the 

con sti tu ti o nal or der of a Sta te; or
(ii) Un der mi ning the ter ri to rial in te grity of a Sta te;
(b) Is mo ti va ted to ta ke part the rein es sen ti ally by the de si re for 

sig ni fi cant pri va te gain and is promp ted by the pro mi se or payment of 
ma te rial com pen sa tion;

(c) Is ne it her a na ti o nal nor a re si dent of the Sta te aga inst which 
such an act is di rec ted;

(d) Has not been sent by a Sta te on of fi cial duty; and
(e) Is not a mem ber of the ar med for ces of the Sta te on who se ter

ri tory the act is un der ta ken.

Ar tic le 2
Any per son who rec ru its, uses, fi nan ces or tra ins mer ce na ri es, as 

de fi ned in ar tic le 1 of the pre sent Con ven tion, com mits an of fen ce for 
the pur po ses of the Con ven tion.
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Ar tic le 3
1. A mer ce nary, as de fi ned in ar tic le 1 of the pre sent Con ven tion, 

who par ti ci pa tes di rectly in ho sti li ti es or in a con cer ted act of vi o len ce, 
as the ca se may be, com mits an of fen ce for the pur po ses of the Con
ven tion.

2. Not hing in this ar tic le li mits the sco pe of ap pli ca tion of ar tic le 
4 of the pre sent Con ven tion.

Ar tic le 4
An of fen ce is com mit ted by any per son who:
(a) At tempts to com mit one of the of fen ces set forth in the pre sent 

Con ven tion;
(b) Is the ac com pli ce of a per son who com mits or at tempts to 

com mit any of the of fen ces set forth in the pre sent Con ven tion.

Ar tic le 5
1. Sta tes Par ti es shall not rec ru it, use, fi nan ce or train mer ce na ri es 

and shall pro hi bit such ac ti vi ti es in ac cor dan ce with the pro vi si ons of 
the pre sent Con ven tion.

2. Sta tes Par ti es shall not rec ru it, use, fi nan ce or train mer ce na ri es 
for the pur po se of op po sinq the le qi ti ma te exer ci se of the ina li e na ble 
right of pe o ples to selfde ter mi na tion, as re cog ni zed by in ter na ti o nal 
law, and shall ta ke, in con for mity with in ter na ti o nal law, the ap pro pri
a te me a su res to pre vent the rec ru it ment, use, fi nan cing or tra i ning of 
mer ce na ri es for that pur po se.

3. They shall ma ke the of fen ces set forth in the pre sent Con ven
tion pu nis ha ble by ap pro pri a te pe nal ti es which ta ke in to ac co unt the 
gra ve na tu re of tho se of fen ces.

Ar tic le 6
Sta tes Par ti es shall coope ra te in the pre ven tion of the of fen ces set 

forth in the pre sent Con ven tion, par ti cu larly by:
(a) Ta king all prac ti ca ble me a su res to pre vent pre pa ra ti ons in the

ir re spec ti ve ter ri to ri es for the com mis sion of tho se of fen ces wit hin or 
out si de the ir ter ri to ri es, in clu ding the pro hi bi tion of il le gal ac ti vi ti es of 
per sons, gro ups and or ga ni za ti ons that en co u ra ge, in sti ga te, or ga ni ze or 
en ga ge in the per pe tra tion of such of fen ces;

(b) Coor di na ting the ta king of ad mi ni stra ti ve and ot her me a su res 
as ap pro pri a te to pre vent the com mis sion of tho se of fen ces.

Ar tic le 7
Sta tes Par ti es shall coope ra te in ta king the ne ces sary me a su res 

for the im ple men ta tion of the pre sent Con ven tion.

Ar tic le 8
Any Sta te Party ha vinq re a son to be li e ve that one of the of fen

ces set forth in the pre sent Con ven tion has been, is be ing or will be 
com mit ted shall, in ac cor dan ce with its na ti o nal law, com mu ni ca te the 
re le vant in for ma tion, as soon as it co mes to its know led ge, di rectly or 
thro ugh the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons, to the Sta tes Par
ti es af fec ted.

Ar tic le 9
1. Each sta te Party shall ta ke such me a su res as may be ne ces sary 

to esta blish its ju ris dic tion over any of the of fen ces set forth in the pre
sent Con ven tion which ace com mit ted:

(a) In its ter ri tory or on bo ard a ship or air craft re gi ste red in that 
Sta te;

(b) By any of its na ti o nals or, if that Sta te con si ders it ap pro pri a
te, by tho se sta te less per sons who ha ve the ir ha bi tual re si den ce in that 
ter ri tory.

2. Each Sta te Party shall li ke wi se ta ke such me a su res as may be 
ne ces sary to esta blish its ju ris dic tion over the of fen ces set forth in ar
tic les 2,3 and 4 of the pre sent Con ven tion in ca ses whe re the al le ged 
of fen der is pre sent in its ter ri tory and it do es not ex tra di te him to any of 
the Sta tes men ti o ned in pa ra graph 1 of this ar tic le.

3. The pre sent Con ven tion do es not ex clu de any cri mi nal ju ris dic
tion exer ci sed in ac cor dan ce with na ti o nal law.

Ar tic le 10
1. Upon be ing sa tis fied that the cir cum stan ces so war rant, any 

Sta te Party in who se ter ri tory the al le ged of fen der is pre sent shall, in 
ac cor dan ce with its laws, ta ke him in to cu stody or ta ke such ot her me
a su res to en su re his pre sen ce for such ti me as is ne ces sary to ena ble 
any cri mi nal or ex tra di ti on pro ce e dings to be in sti tu ted. The Sta te Party 
shall im me di a tely ma ke a pre li mi nary in qu iry in to the facts.

2. When a Sta te Party, pur su ant to this ar tic le, has ta ken a per son 
in to cu stody or has ta ken such ot her me a su res re fer red to in pa ra graph 
1 of this ar tic le, it shall no tify wit ho ut de lay eit her di rectly or thro ugh 
the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons:

(a) The Sta te Party whe re the of fen ce was com mit ted;
(b) The Sta te Party aga inst which the of fen ce has been di rec ted or 

at temp ted;
(c) The Sta te Party of which the na tu ral or ju ri di cal per son aga inst 

whom the of fen ce has been di rec ted or at temp ted is a na ti o nal;
(d) The Sta te Party of which the al le ged of fen der is a na ti o nal or, 

if he is a sta te less per son, in who se ter ri tory he has his ha bi tual re si
den ce;

(s) Any ot her in te re sted Sta te Party which it con si ders it ap pro pri
a te to no tify.

3. Any per son re gar ding whom the me a su res re fer red to in pa ra
graph 1 of this ar tic le are be ing ta ken shall be en ti tled:

(a) To com mu ni ca te wit ho ut de lay with the ne a rest ap pro pri a te re
pre sen ta ti ve of the Sta te of which he is a na ti o nal or which is ot her wi se 
en ti tled to pro tect his rights or, if he is a sta te less per son, the Sta te in 
who se ter ri tory he has his ha bi tual re si den ce;

(b) To be vi si ted by a re pre sen ta ti ve of that Sta te.
4. The pro vi si ons of pa ra graph 3 of this ar tic le shall be wit ho ut 

pre ju di ce to the right of any Sta te Party ha ving a cla im to ju ris dic tion 
in ac cor dan ce with ar tic le 9, pa ra graph 1 (b), to in vi te the In ter na ti o nal 
Com mit tee of the Red Cross to com mu ni ca te with and vi sit the al le ged 
of fen der.

5. The Sta te which ma kes the pre li mi nary in qu iry con tem pla ted 
in pa ra graph 1 of this ar tic le shall promptly re port its fin dings to the 
Sta tes re fer red to in pa ra graph 2 of this ar tic le and in di ca te whet her it 
in tends to exer ci se ju ris dic tion.

Ar tic le 11
Any per son re gar ding whom pro ce e dings are be ing car ried out in 

con nec tion with any of the of fen ces set forth in the pre sent Con ven
tion shall be gu a ran teed at all sta ges of the pro ce e dings fa ir tre at ment 
and all the rights and gu a ran te es pro vi ded for in the law of the Sta te in 
qu e sti on. Ap pli ca ble norms of in ter na ti o nal law sho uld be ta ken in to 
ac co unt.

Ar tic le 12
The Sta te Party in who se ter ri tory the al le ged of fen der is fo und 

shall, if it do es not ex tra di te him, be obli ged, wit ho ut ex cep ti on what
so e ver and whet her or not the of fen ce was com mit ted in its ter ri tory, to 
sub mit the ca se to its com pe tent aut ho ri ti es for the pur po se of pro se
cu tion, thro ugh pro ce e dings in ac cor dan ce with the laws of that Sta te. 
Tho se aut ho ri ti es shall ta ke the ir de ci sion in the sa me man ner as in the 
ca se of any ot her of fen ce of a gra ve na tu re un der the law of that Sta te.

Ar tic le 13
1. Sta tes Par ti es shall af ford one anot her the gre a test me a su re of 

as si stan ce in con nec tion with cri mi nal pro ce e dings bro ught in re spect 
of the of fen ces set forth in the pre sent Con ven tion, in clu ding the supply 
of all evi den ce at the ir dis po sal ne ces sary for the pro ce e dings. The law 
of the Sta te who se as si stan ce is re qu e sted shall apply in all ca ses.

2. The pro vi si ons of pa ra graph 1 of this ar tic le shall not af fect 
obli ga ti ons con cer ning mu tual ju di cial as si stan ce em bo died in any ot
her tre aty.

Ar tic le 14
The Sta te Party whe re the al le ged of fen der is pro se cu ted shall in 

ac cor dan ce with its laws com mu ni ca te the fi nal out co me of the pro ce
e dings to the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons, who shall tran
smit the in for ma tion to the ot her Sta tes con cer ned.



15. децембар 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 23 – Страна 3 

Ar tic le 15
1. The of fen ces set forth in ar tic les 2, 3 and 4 of the pre sent Con

ven tion shall be de e med to be in clu ded as ex tra di ta ble of fen ces in any 
ex tra di ti on tre aty exi sting bet we en Sta tes Par ti es. Sta tes Par ti es un der
ta ke to in clu de such of fen ces as ex tra di ta ble of fen ces in every ex tra di ti
on tre aty to be con clu ded bet we en them.

2. If a Sta te Party which ma kes ex tra di ti on con di ti o nal on the exi
sten ce of a tre aty re ce i ves a re qu est for ex tra di ti on from anot her Sta te 
Party with which it has no ex tra di ti on tre aty, it may at its op tion con si
der the pre sent Con ven tion as the le gal ba sis for ex tra di ti on in re spect 
of tho se of fen ces. Ex tra di ti on shall be su bject to the ot her con di ti ons 
pro vi ded by the law of the re qu e sted Sta te.

3. Sta tes Par ti es which do not ma ke ex tra di ti on con di ti o nal on the 
exi sten ce of a tre aty shall re cog ni ze tho se of fen ces as ex tra di ta ble of
fen ces bet we en them sel ves, su bject to the con di ti ons pro vi ded by the 
law of the re qu e sted Sta te.

4. The of fen ces shall be tre a ted, for the pur po se of ex tra di ti on bet
we en Sta tes Par ti es, as if they had been com mit ted not only in the pla ce 
in which they oc cur red but al so in the ter ri to ri es of the Sta tes re qu i red 
to esta blish the ir ju ris dic tion in ac cor dan ce with ar tic le 9 of the pre sent 
Con ven tion.

Ar tic le 16
The pre sent Con ven tion shall be ap plied wit ho ut pre ju di ce to:
(a) The ru les re la ting to the in ter na ti o nal re spon si bi lity of Sta tes;
(b) The law of ar med con flict and in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, 

in clu ding the pro vi si ons re la ting to the sta tus of com ba tant or of pri so
ner of war.

Ar tic le 17
1. Any dis pu te bet we en two or mo re Sta tes Par ti es con cer ning the 

in ter pre ta tion or ap pli ca tion of the pre sent Con ven tion which is not set
tled by ne go ti a tion shall, at the re qu est of one of them, be sub mit ted 
to ar bi tra tion. If, wit hin six months from the da te of the re qu est for 
ar bi tra tion, the par ti es are una ble to agree on the or ga ni za tion of the 
ar bi tra tion, any one of tho se par ti es may re fer the dis pu te to the In ter
na ti o nal Co urt of Ju sti ce by a re qu est in con for mity with the Sta tu te of 
the Co urt.

2. Each Sta te may, at the ti me of sig na tu re or ra ti fi ca tion of the 
pre sent Con ven tion or ac ces sion the re to, dec la re that it do es not con si
der it self bo und by pa ra graph 1 of this ar tic le. The ot her Sta tes Par ti es 
shall not be bo und by pa ra graph 1 of this ar tic le with re spect to any Sta
te Party which has ma de such a re ser va tion.

3. Any Sta te Party which has ma de a re ser va tion in ac cor dan ce 
with pa ra graph 2 of this ar tic le may at any ti me wit hdraw that re ser
va tion by no ti fi ca tion to the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons.

Ar tic le 18
1. The pre sent Con ven tion shall be open for sig na tu re by all Sta tes 

un til 31 De cem ber 1990 at Uni ted Na ti ons He a dqu ar ters in New York.
2. The pre sent Con ven tion shall be su bject to ra ti fi ca tion. The in

stru ments of ra ti fi ca tion shall be de po si ted with the Sec re taryGe ne ral 
of the Uni ted Na ti ons.

3. The pre sent Con ven tion shall re main open for ac ces sion by any 
Sta te. The in stru ments of ac ces sion shall be de po si ted with the Sec re
taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons.

Ar tic le 19
1. The pre sent Con ven tion shall en ter in to for ce on the thir ti eth 

day fol lo winq the da te of de po sit of the twentyse cond in stru ment of 
ra ti fi ca tion or ac ces sion with the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na
ti ons.

2. For each Sta te ra tifying or ac ce ding to the Con ven tion af ter the 
de po sit of the twentyse cond in stru ment of ra ti fi ca tion or ac ces sion, the 
Con ven tion shall en ter in to for ce on the thir ti eth day af ter de po sit by 
such Sta te of its in stru ment of ra ti fi ca tion or ac ces sion.

Ar tic le 20
1. Any Sta te Party may de no un ce the pre sent Con ven tion by writ

ten no ti fi ca tion to the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons.

2. De nun ci a tion shall ta ke ef fect one year af ter the da te on which 
the no ti fi ca tion is re ce i ved by the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na
ti ons.

Ar tic le 21
The ori gi nal of the pre sent Con ven tion, of which the Ara bic, Chi

ne se, En glish, French, Rus sian and Spa nish texts are equ ally aut hen tic, 
shall be de po si ted with the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons, 
who shall send cer ti fied co pi es the re of to all Sta tes.

IN WIT NESS WHE RE OF the un der sig ned, be ing duly aut ho ri
zed the re to by the ir re spec ti ve Go vern ments, ha ve sig ned the pre sent 
Con ven tion.

I he reby cer tify that the 
fo re go ing text is a true 
со ру of the In ter na ti o nal 
Con ven tion aga inst the 
Rec ru i te ment, Use, Fi nan
cing and Tra i ning of Mer
ce na ri es, adop ted by the 
Ge ne ral As sembly of the 
Uni ted Na ti ons on 4 De
cem ber 1989, the ori gi nal 
of which is de po si ted with 
the Sec re taryGe ne ral of 
the Uni ted Na ti ons, as the 
said Con ven tion was ope
ned for sig na tu re.

Je cer ti fie que le tex te 
qui précède est une co
pie con for me de la Con
ven tion in ter na ti o na le 
con tre le rec ru te ment, 
l’uti li sa tion, le fi nan ce
ment et 1’in struc tion de 
mer ce na i res, adoptée 
par l’As semblée généra
le des Na ti ons Uni es le 
4 décem bre 1989, dont 
l’ori gi nal se tro u ve de
po se aupres du Se créta
i re général de 1’Or ga
ni sa tion des Na ti ons 
Uni es, tel le que la di te 
Con ven tion a été ouver te 
à la sig na tu re.

For the Sec re taryGe ne ral, 
The Le gal Co un sel,

Po ur le Se créta i re 
général, 

Le Con se il ler ju ri di gue,
CarlAugust 
Fleischhauer

Uni ted Na ti ons, New York
31 Ja nu ary 1990

Or ga ni sa tion des  
Na ti ons Uni es, 

New York
le 31 jan vi er 1990

МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ВЕН ЦИ ЈА ПРО ТИВ РЕ ГРУ ТО ВА ЊА, 
КО РИ ШЋЕ ЊА, ФИ НАН СИ РА ЊА И ОБУ КЕ ПЛА ЋЕ НИ КА

Др жа ве чла ни це ове кон вен ци је
По но во по твр ђу ју ћи сво ју при вр же ност ци ље ви ма и на че ли

ма са др жа ним у По ве љи Ује ди ње них на ци ја и Де кла ра ци ји о на
че ли ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма и са рад њи 
ме ђу др жа ва ма, у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја, 

Све сни чи ње ни це да се ре гру то ва ње, ко ри шће ње, фи нан си
ра ње и обу ка пла ће ни ка вр ши у ци љу ак тив но сти ко ји ма се кр ше 
прин ци пи ме ђу на род ног пра ва, као што су су ве ре на јед на кост, по
ли тич ка не за ви сност, те ри то ри јал ни ин те гри тет и пра во на ро да на 
са мо о пре де ље ње,

По твр ђу ју ћи да ре гру то ва ње, ко ри шће ње, фи нан си ра ње и 
обу ку пла ће ни ка тре ба сма тра ти кри вич ним де лом ко је пред ста
вља по вод за ве ли ку за бри ну тост свих др жа ва чла ни ца, и да сва ко 
ли це ко је из вр ши би ло ко је од ових кри вич них де ла, тре ба да бу де 
кри вич но го ње но или из ру че но, 

Уве ре ни у нео п ход ност раз ви ја ња и уна пре ђе ња ме ђу на род
не са рад ње ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ра ди спре ча ва ња, кри вич ног 
го ње ња и ка жња ва ња ових кри вич них де ла, 

Из ра жа ва ју ћи за бри ну тост због но вих об ли ка про тив за ко ни
тих ме ђу на род них ак тив но сти ко је по ве зу ју тр гов це нар ко ти ци ма 
и пла ће ни ке у вр ше њу рад њи на си ља усме ре них на под ри ва ње 
устав ног по рет ка др жа ва,
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Та ко ђе уве ре ни да би усва ја ње Кон вен ци је про тив ре гру то
ва ња, ко ри шће ња, фи нан си ра ња и обу ке пла ће ни ка до при не ло ис
ко ре њи ва њу ових бе срам них ак тив но сти и са мим тим, по што ва њу 
ци ље ва и на че ла са др жа них у По ве љи Ује ди ње них на ци ја,

Све сни да ће се пи та ња ко ја ни су уре ђе на овом кон вен ци јом да
ље ре гу ли са ти у скла ду са пра ви ли ма и на че ли ма ме ђу на род ног пра ва, 

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем: 

Члан 1.

За свр хе ове кон вен ци је, 
1. Пла ће ник је ли це: 
(a) ко је је по себ но регрутованo, у зе мљи или у ино стран ству, 

за бор бу у ору жа ном су ко бу; 
(b) ко је је мо ти ви са но да уче ству је у не при ја тељ стви ма, ра ди 

оства ри ва ња лич не ко ри сти, и ко ме је, за пра во, у име или од стра
не уче сни це у су ко бу, обе ћа на ма те ри јал на на кна да, ко ја је зна чај
но ве ћа од на кна де, обе ћа не или ис пла ће не бор ци ма слич ног ран га 
или по ло жа ја у ору жа ним сна га ма те стра не; 

(c) ко је ни је др жа вља нин стра не у су ко бу ни ти има пре би ва
ли ште на те ри то ри ји ко ју кон тро ли ше стра на у су ко бу; 

(d) ко је ни је при пад ник ору жа них сна га стра не у су ко бу; и
(e) ко је ни је упу ти ла др жа ва ко ја ни је стра на у су ко бу, по слу

жбе ној ду жно сти, као при пад ни ка сво јих ору жа них сна га. 
2. Пла ће ник је и сва ко ли це ко је је у би ло ко јој дру гој си ту а

ци ји: 
(a) по себ но ре гру то ва но, у зе мљи или у ино стран ству, с ци

љем уче ство ва ња у ор га ни зо ва ном ак ту на си ља усме ре ном ка: 
(i) свр га ва њу вла де или под ри ва њу устав ног по рет ка др жа ве, 

на би ло ко ји дру ги на чин; или
(ii) под ри ва њу те ри то ри јал ног ин те гри те та зе мље; 
(b) мо ти ви са но да уче ству је у су ко бу пре вас ход но ра ди оства

ре ња зна чај не лич не ко ри сти и под стак ну то обе ћа њем од но сно ис
пла том ма те ри јал не на кна де; 

(c) ни је др жа вља нин ни ти има пре би ва ли ште у др жа ви про
тив ко је је та кав акт усме рен; 

(d) ни је упу ће но од стра не др жа ве по слу жбе ној ду жно сти; и
(e) ни је при пад ник ору жа них сна га др жа ве на чи јој се те ри то

ри ји вр ши та кав акт. 

Члан 2.

Сва ко ли це ко је ре гру ту је, ко ри сти, фи нан си ра или об у ча ва 
пла ће ни ке, де фи ни са не чла ном 1. Кон вен ци је, чи ни кри вич но де ло 
у сми слу ове кон вен ци је.

Члан 3.

1. Пла ће ник из чла на 1. ове кон вен ци је, ко ји не по сред но уче
ству је у не при ја тељ стви ма или у ор га ни зо ва ном ак ту на си ља, у 
за ви сно сти од окол но сти, вр ши кри вич но де ло у сми слу ове кон
вен ци је. 

2. Овим чла ном се ни на ко ји на чин не огра ни ча ва обим при
ме не чла на 4. Кон вен ци је. 

Члан 4.

Из вр ши лац овог кри вич ног де ла је ли це ко је:
(a) по ку ша да из вр ши не ко од кри вич них де ла из ове кон вен

ци је; 
(b) је са у че сник ли ца ко је вр ши или по ку ша да из вр ши не ко 

од кри вич них де ла из ове кон вен ци је. 

Члан 5.

1. Др жа ве чла ни це оба ве зу ју се да не ће ре гру то ва ти, ко ри сти
ти, фи нан си ра ти или об у ча ва ти пла ће ни ке и да ће та кве рад ње ин
кри ми ни са ти, у скла ду са од ред ба ма ове кон вен ци је.

2. Др жа ве чла ни це оба ве зу ју се да не ће ре гру то ва ти, ко ри
сти ти, фи нан си ра ти или об у ча ва ти пла ће ни ке са ци љем су прот
ста вља ња ле ги тим ном оства ри ва њу нео ту ђи вог пра ва на ро да на 
са мо о пре де ље ње, ка ко је пред ви ђе но ме ђу на род ним пра вом, и 

пред у зе ће, у скла ду са ме ђу на род ним пра вом, од го ва ра ју ће ме ре 
да спре че ре гру то ва ње, ко ри шће ње, фи нан си ра ње или обу ку пла
ће ни ка у ову свр ху. 

3. Др жа ве чла ни це ду жне су да пред ви де од го ва ра ју ћи оп сег 
ка зни за кри вич на де ла из ове кон вен ци је, во де ћи ра чу на о те шкој 
при ро ди ових де ла. 

Члан 6.

Др жа ве чла ни це оства ру ју са рад њу у спре ча ва њу кри вич них 
де ла из ове кон вен ци је, по себ но: 

(a) пред у зи ма њем свих прак тич но оства ри вих ме ра за спре ча
ва ње при пре ма ња ових кри вич них де ла на сво јој те ри то ри ји, ра ди 
из вр ше ња на или ван сво је те ри то ри је, укљу чу ју ћи за бра ну про
тив за ко ни тих ак тив но сти по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци ја ко је 
под стре ка ва ју, под сти чу, ор га ни зу ју или уче ству ју у при пре ма њу 
ових кри вич них де ла;

(b) ко ор ди на ци јом, ка да је то по треб но, у при ме ни ад ми ни
стра тив них и дру гих ме ра ра ди спре ча ва ња вр ше ња ових кри вич
них де ла.

Члан 7.

Др жа ве чла ни це са ра ђу ју у пред у зи ма њу нео п ход них ме ра за 
при ме ну ове кон вен ци је. 

Члан 8.

Сва ка др жа ва чла ни ца ко ја осно ва но сум ња да је из вр ше но 
не ко од кри вич них де ла из ове кон вен ци је, да је ње го во из вр ше ње 
у то ку или да ће оно би ти из вр ше но, чим до та квих са зна ња до ђе, 
у скла ду са ње ним на ци о нал ним за ко но дав ством, до ста вља ре ле
вант не ин фор ма ци је оште ће ној др жа ви чла ни ци, не по сред но или 
пре ко ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја.

Члан 9.

1. Сва ка др жа ва чла ни ца пред у зи ма ме ре нео п ход не за за
сни ва ње сво је над ле жно сти за би ло ко је од кри вич них де ла ко ја су 
пред мет ове кон вен ци је: 

(a) ко ја су из вр ше на на ње ној те ри то ри ји или на бро ду или у 
ави о ну, ко ји су упи са ни у њен Ре ги стар;

(b) ко ја су из вр ши ли ње ни др жа вља ни или, ако то др жа ва 
сма тра при хва тљи вим, ли ца без др жа вљан ства, ко ја бо ра ве на ње
ној те ри то ри ји. 

2. Сва ка др жа ва чла ни ца та ко ђе пред у зи ма ме ре нео п ход не за 
за сни ва ње сво је над ле жно сти за кри вич на де ла из чл. 2, 3. и 4. Кон
вен ци је, у слу ча ју ка да се окри вље ни на ла зи на ње ној те ри то ри ји, а 
не из ру чу је га ни јед ној од др жа ва на ве де них у ста ву 1. овог чла на.

3. Овом кон вен ци јом се не ис кљу чу је би ло ко ја кри вич на над
ле жност за сно ва на у скла ду са на ци о нал ним за ко ном. 

Члан 10.

1. По што се уве ри да то окол но сти на ла жу, сва ка др жа ва чла
ни ца на чи јој те ри то ри ји се на ла зи окри вље ни, од ре ђу је му при
твор, у скла ду са ње ним за ко ни ма, или пред у зи ма дру ге ме ре ко ји
ма се обез бе ђу је ње го во при су ство, у тра ја њу ко ли ко је нео п ход но 
да се по кре не кри вич ни по сту пак или по сту пак из ру че ња. Др жа ва 
чла ни ца без од ла га ња пред у зи ма пред ис тра жне рад ње ра ди утвр
ђи ва ња чи ње ни ца.

2. Ка да др жа ва чла ни ца, у скла ду са овим чла ном, од ре ди 
при твор окри вље ном или пре ду зме дру ге ме ре из ста ва 1. овог чла
на, она о то ме, без од ла га ња, оба ве шта ва, не по сред но или пре ко 
ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја: 

(a) др жа ву чла ни цу на чи јој те ри то ри ји је из вр ше но кри вич но 
де ло; 

(b) др жа ву чла ни цу пре ма ко јој је кри вич но де ло би ло усме
ре но или по ку ша но; 

(c) др жа ву чла ни цу чи ји је др жа вља нин фи зич ко или прав но 
ли це на ко је је кри вич но де ло би ло усме ре но или про тив ко га је 
би ло по ку ша но; 
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(d) др жа ву чла ни цу, чи ји је окри вље ни др жа вља нин, или, ако 
је окри вље ни ли це без др жа вљан ства, др жа ву на чи јој те ри то ри ји 
има уоби ча је но пре би ва ли ште; 

(e) сва ку др жа ву чла ни цу за ко ју сма тра да је нео п ход но да 
бу де оба ве ште на. 

3. Сва ко ли це пре ма ко јем се пред у зи ма ју ме ре из ста ва 1. 
овог чла на, има правo: 

(a) да без од ла га ња сту пи у кон такт са нај бли жим над ле жним 
пред став ни ком др жа ве чи ји је др жа вља нин или, ко ја је на дру ги 
на чин овла шће на да шти ти ње го ва пра ва или, ако се ра ди о ли цу 
без др жа вљан ства, са пред став ни ком др жа ве на чи јој те ри то ри ји 
има пре би ва ли ште; 

(b) да га по се ти пред став ник те др жа ве. 
4. Од ред ба из ста ва 3. овог чла на не пре ју ди ци ра пра во др жа

ве чла ни це да за сну је над ле жност, у скла ду са чла ном 9. став 1(б), 
да упу ти по зив Ме ђу на род ном ко ми те ту Цр ве ног кр ста да сту пи у 
кон такт и по се ти окри вље ног. 

5. Др жа ва ко ја спро во ди прет кри вич ни по сту пак, ка ко је 
пред ви ђе но ста вом 1. овог чла на, оба ве шта ва од мах др жа ве из ста
ва 2. овог чла на о при ку пље ним до ка зи ма и из ја шња ва се да ли 
на ме ра ва да вр ши над ле жност.

Члан 11.

Сва ком ли цу про тив ко га се во ди по сту пак због не ког од кри
вич них де ла из ове кон вен ци је, га ран ту је се пра во на пра вич но 
су ђе ње то ком це лог по ступ ка, као и сва дру га пра ва и га ран ци је 
пред ви ђе не за ко ном др жа ве у пи та њу. Од го ва ра ју ће нор ме ме ђу на
род ног пра ва та ко ђе тре ба узе ти у об зир.

Члан 12.

Др жа ва чла ни ца на чи јој те ри то ри ји се на ла зи окри вље ни, ду
жна је да, уко ли ко га не из ру чи, без из у зет ка и без об зи ра да ли је 
де ло из вр ше но на ње ној те ри то ри ји, пред мет до ста ви над ле жним ор
га ни ма ра ди спро во ђе ња кри вич ног по ступ ка, у скла ду са по ступ ком 
пред ви ђе ним уну тра шњим про пи си ма те др жа ве. При ли ком до но ше
ња од лу ке над ле жни ор га ни по сту па ју на исти на чин као у слу ча ју би
ло ког дру гог те шког кри вич ног де ла про пи са ног за ко ном те др жа ве.

Члан 13.

1. Др жа ве чла ни це пру жа ју јед на дру гој нај ши ру мо гу ћу по
моћ у ве зи са кри вич ним по ступ ком по кре ну тим због кри вич них 
де ла из ове кон вен ци је, укљу чу ју ћи ста вља ње на рас по ла га ње свих 
до ка за нео п ход них за во ђе ње по ступ ка. За кон др жа ве чи ја се по
моћ тра жи при ме њу је се у свим слу ча је ви ма.

2. Од ред бе ста ва 1. овог чла на не ути чу на оба ве зе пре у зе те 
не ким дру гим спо ра зу мом о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи.

Члан 14.

Др жа ва чла ни ца ко ја спро во ди кри вич ни по сту пак про тив 
окри вље ног, у скла ду са сво јим за ко ни ма, оба ве шта ва ге не рал ног 
се кре та ра УН, о ко нач ном ис хо ду по ступ ка, ко ји ту ин фор ма ци ју 
про сле ђу је дру гим за ин те ре со ва ним др жа ва ма.

Члан 15.

1. Кри вич на де ла из чл. 2, 3. и 4. Кон вен ци је сма тра ју се де
ли ма за ко ја је до зво ље но из ру че ње на осно ву би ло ког по сто је ћег 
уго во ра о из ру че њу за кљу че ног из ме ђу др жа ва чла ни ца. Др жа ве 
чла ни це оба ве зу ју се да, кри вич на де ла под ло жна из ру че њу, укљу
че у сва ки уго вор о из ру че њу, ко ји бу де за кљу чен из ме ђу њих.

2. Ако др жа ва чла ни ца ко ја усло вља ва из ру че ње по сто ја њем 
уго во ра о из ру че њу, при ми зах тев за из ру че ње од дру ге др жа ве 
чла ни це са ко јом не ма за кљу чен та кав уго вор, мо же се опре де ли
ти да ову кон вен ци ју узме као прав ни основ за из ру че ње у по гле
ду кри вич них де ла из ове кон вен ци је. Из ру че ње под ле же и дру гим 
усло ви ма пред ви ђе ним пра вом за мо ље не др жа ве.

3. Др жа ве чла ни це, ко је не усло вља ва ју из ру че ње по сто ја њем 
уго во ра о из ру че њу, ме ђу соб но ће при зна ти ова кри вич на де ла као 

де ла под ло жна из ру че њу, сход но усло ви ма пред ви ђе ним пра вом 
за мо ље не др жа ве.

4. Ова кри вич на де ла тре ти ра ће се, за по тре бе из ру че ња из ме
ђу др жа ва чла ни ца, као да су из вр ше на, не са мо у ме сту из вр ше ња 
већ и на те ри то ри ји др жа ва ко је су, у скла ду са чла ном 9. ове кон
вен ци је, оба ве зне да за сну ју сво ју над ле жност.

Члан 16.

При ме на ове кон вен ци је не ути че на: 
(a) пра ви ла о ме ђу на род ној од го вор но сти др жа ва;
(b) пра во ору жа них су ко ба и ме ђу на род но ху ма ни тар но пра

во, укљу чу ју ћи од ред бе о ста ту су бо ра ца или рат них за ро бље ни ка.

Члан 17.

1. Сва ки спор ко ји на ста не, из ме ђу две или ви ше др жа ва чла
ни ца, у ве зи са ту ма че њем или при ме ном од ред би ове кон вен ци је, 
ко ји се не ре ши пре го во ри ма, под но си се, на зах тев јед не од њих, 
на ар би тра жу. Ако у ро ку од шест ме се ци, од да на под но ше ња зах
те ва за ар би тра жу, стра не у спо ру ни су у ста њу да се до го во ре о 
ор га ни зо ва њу ар би тра же, би ло ко ја од њих мо же по кре ну ти спор 
пред Ме ђу на род ним су дом прав де, на осно ву зах те ва са чи ње ног у 
скла ду са Ста ту том Су да.

2. Сва ка др жа ва, у тре нут ку пот пи си ва ња или ра ти фи ка ци је 
ове кон вен ци је, као и при ли ком на кнад ног при сту па ња, мо же да 
из ја ви да се не сма тра ве за ном ста вом 1. овог чла на. Оста ле др жа
ве чла ни це не ће би ти ве за не ста вом 1. овог чла на у од но су пра ма 
оним др жа ва ма чла ни ца ма ко је су ста ви ле та кву ре зер ву. 

3. Сва ка др жа ва чла ни ца ко ја је ста ви ла ре зер ву у скла ду са 
ста вом 2. овог чла на мо же, у сва ком тре нут ку, по ву ћи ту ре зер ву 
упу ћи ва њем оба ве ште ња ге не рал ном се кре та ру Ује ди ње них на ци ја. 

Члан 18.

1. Кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње свим др жа ва ма до 
31. де цем бра 1990. го ди не у се ди шту Ује ди ње них на ци ја у Њу јор ку. 

2. Кон вен ци ја под ле же ра ти фи ка ци ји. Ра ти фи ка ци о ни ин стру
мен ти де по ну ју се код ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја. 

3. Кон вен ци ја је отво ре на за при сту па ње свим др жа ва ма. Ин
стру мен ти о при сту па њу де по ну ју се код ге не рал ног се кре та ра 
Ује ди ње них на ци ја. 

Члан 19.

1. Кон вен ци ја сту па на сна гу три де се тог да на на кон да ту ма 
де по но ва ња два де сет дру гог ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји или при
сту па њу код ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја. 

2. За сва ку др жа ву ко ја ра ти фи ку је или при сту па Кон вен ци
ји на кон де по но ва ња два де сет дру гог ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји 
или при сту па њу, Кон вен ци ја сту па на сна гу три де се тог да на на кон 
де по но ва ња ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји или при сту па њу од стра
не те др жа ве.

Члан 20.

1. Сва ка др жа ва чла ни ца мо же от ка за ти Кон вен ци ју упу ћи ва
њем пи са ног оба ве ште ња ге не рал ном се кре та ру Ује ди ње них на ци ја. 

2. От каз сту па на сна гу го ди ну да на од да ту ма при је ма оба ве
ште ња о от ка зу од стра не ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја. 

Члан 21.

Ори ги нал ове кон вен ци је, на арап ском, ен гле ском, фран цу
ском, ки не ском, ру ском и шпан ском је зи ку, сви јед на ко аутен тич
ни, де по ну је се код ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја, ко ји 
до ста вља ове ре не ко пи је свим др жа ва ма.

У ПО ТВР ДУ ЧЕ ГА до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни од 
стра не њи хо вих вла да, пот пи са ли су ову кон вен ци ју, отво ре ну за 
пот пи си ва ње у Њу јор ку, 4. де цем бра 1989. го ди не. 

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 Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру му ни је о ба вље њу 

пла ће ним по сло ви ма чла но ва по ро ди це чла но ва  
ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру му ни је о ба вље њу пла ће ним по сло
ви ма чла но ва по ро ди це чла но ва ди пло мат ских или кон зу лар них 
пред став ни шта ва, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Седмој седници Другог редовног заседања у 2015. годи
ни, 4. децембра 2015. године.

ПР број 154
У Бе о гра ду, 8. децембра 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ру му ни је о ба вље њу пла ће ним  

по сло ви ма чла но ва по ро ди це чла но ва ди пло мат ских 
или кон зу лар них пред став ни шта ва

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

Вла де Ру му ни је о ба вље њу пла ће ним по сло ви ма чла но ва по ро ди
це чла но ва ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва, за
кљу чен раз ме ном ди пло мат ских но та у Бе о гра ду, од 9. ју ла 2015. 
го ди не и од 14. ју ла 2015. го ди не, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во

ду на срп ски је зик гла си:

No. 4611/2015 
The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia pre sents 

its com pli ments to the Em bassy of the Ro ma nia in Bel gra de, and has 
the ho nor to pro po se the con clu sion of an Agre e ment bet we en the Go
vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the Go vern ment of Ro ma nia on 
ga in ful oc cu pa tion of mem bers of the fa mily of mem bers of the di plo
ma tic mis si ons or con su lar posts who se con tent is as fol lows:

“The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the Go vern ment 
of Ro ma nia, he re i naf ter re fer red to as “the Par ti es”, with a vi ew to fa ci
li ta te ga in ful oc cu pa tion of mem bers of the fa mily of a mem ber of the 
di plo ma tic mis sion or con su lar post of the sen ding Sta te on the ter ri tory 
of the re ce i ving Sta te, ha ve agreed as fol lows:

1. Ob ject of the Agre e ment and de fi ni ti ons
(1) Mem bers of the fa mily for ming part of the ho u se hold of a mem

ber of a di plo ma tic mis sion or con su lar post of the sen ding Sta te will be 
aut ho ri zed, on a re ci pro cal ba sis, to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion in the 
re ce i ving Sta te in ac cor dan ce with the laws and re gu la ti ons of the re ce i
ving Sta te and in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this Agre e ment.

(2) For pur po ses of this Agre e ment:
a) “a mem ber of a di plo ma tic mis sion or con su lar post” me ans 

any em ployee of the sen ding Sta te in a di plo ma tic mis sion or con su lar 
post, who is not a na ti o nal or per ma nent re si dent of the re ce i ving Sta te;

b) “a mem ber of the fa mily” me ans the spo u se of a mem ber of a 
di plo ma tic mis sion or con su lar post and any child un der 25 years of age 
who forms part of the ho u se hold of a mem ber of the di plo ma tic mis sion 
or con su lar post.

2. Aut ho ri sa tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion
(1) The aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion gran ted to 

the mem ber of the fa mily of a mem ber of a di plo ma tic mis sion or con
su lar post will be ter mi na ted at the end of as sig nment of the mem ber of 
a di plo ma tic mis sion or con su lar post.

(2) The aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion shall ce
a se its va li dity in ca se the mem ber of the fa mily do es not form any 
mo re part of the ho u se hold of a mem ber of the di plo ma tic mis sion or 
con su lar post. 

(3) The aut ho ri za tion may be re fu sed in tho se ca ses whe re, for 
re a sons of se cu rity, exer ci se of pu blic aut ho rity or to sa fe gu ard the na ti
o nal in te rests of the re ce i ving Sta te, only ci ti zens of the re ce i ving Sta te 
can be em ployed.

(4) The re ce i ving Sta te may, at any ti me, re fu se or wit hdraw the 
aut ho ri za tion for en ga ging in a ga in ful ac ti vity, if the mem ber of the fa
mily do es not ob ser ve the laws of the re ce i ving Sta te.
EM BASSY OF RO MA NIA IN BEL GRA DE 

(5) If a mem ber of the fa mily wis hes to se ek new em ployment 
af ter he/she had been gi ven the aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful ac
ti vity un der this Agre e ment, he/she is re qu i red to re apply for aut ho ri za
tion thro ugh the di plo ma tic mis sion. 

(6) For the pro fes si ons that need spe cial qu a li fi ca ti on, the mem
ber of the fa mily must ful fil the re qu i re ments that re gu la te tho se pro fes
si ons in the re ce i ving Sta te.

3. Pro ce du re
(1) A re qu est for aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion 

will be sent on be half of the mem ber of the fa mily by the di plo ma tic 
mis sion of the sen ding Sta te to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the re
ce i ving Sta te. The re qu est must spe cify the re la tion bet we en the mem ber 
of the fa mily and the mem ber of the di plo ma tic mis sion or con su lar post 
and the em ployment for which the aut ho ri za tion is re qu e sted.

(2) Fol lo wing ve ri fi ca tion that the per son for whom aut ho ri za tion 
is re qu e sted falls wit hin the ca te go ri es de fi ned in this Agre e ment, the 
Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the re ce i ving Sta te, fol lo wing the re le
vant in ter nal pro ce du re, shall im me di a tely no tify the di plo ma tic mis
sion of the sen ding Sta te that the mem ber of the fa mily has been aut ho
ri zed to work, su bject to the re le vant le gi sla tion of the re ce i ving Sta te.

(3) The pro ce du res fol lo wed will be ap plied in a way which ena
bles the mem ber of the fa mily to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion as soon 
as pos si ble and any re qu i re ments re la ting to the work per mit will be 
fa vo rably ap plied.

(4) The aut ho ri za tion shall not apply to the na ti o nals or per ma nent 
re si dents of the re ce i ving Sta te.

4. Im mu nity from ci vil ju ris dic tion
In ca se the mem bers of the fa mily enjoy im mu nity from the ci

vil and ad mi ni stra ti ve ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te in ac cor dan ce 
with the Vi en na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti ons of 18 April 1961 
or un der any ot her ap pli ca ble in ter na ti o nal in stru ment, such im mu nity 
will not apply in re spect of any act car ried out in the co ur se of the ga in
ful oc cu pa tion and fal ling wit hin the ci vil or ad mi ni stra ti ve law of the 
re ce i ving Sta te.

5. Im mu nity from cri mi nal ju ris dic tion
In ca se the mem bers of the fa mily enjoy im mu nity from the cri

mi nal ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te in ac cor dan ce with the Vi en
na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti ons or un der any ot her ap pli ca ble 
in ter na ti o nal in stru ment, the pro vi si ons con cer ning im mu nity from the 
cri mi nal ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te will con ti nue to apply in re
spect of any act car ried out in the co ur se of the ga in ful oc cu pa tion. Ho
we ver, at the re qu est of the re ce i ving Sta te, the sen ding Sta te will gi ve 
se ri o us con si de ra tion to wa i ving the im mu nity of the mem ber of the 
fa mily con cer ned from the cri mi nal ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te.

6. Fi scal and so cial se cu rity re gi mes
In ac cor dan ce with the Vi en na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti

ons or un der any ot her ap pli ca ble in ter na ti o nal in stru ment, mem bers of 
the fa mily will be su bject to the fi scal and so cial se cu rity re gi mes of the 
re ce i ving Sta te for all mat ters con nec ted with the ir ga in ful oc cu pa tion 
in that Sta te. 

7. Set tle ment of dis pu tes 
Any dis pu te re la ted to the in ter pre ta tion and ap pli ca tion of this 

Agre e ment will be sol ved by con sul ta tion thro ugh di plo ma tic chan nels.
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8. Du ra tion and ter mi na tion 
This Agre e ment will re main in for ce for an in de fi ni te pe riod. Eit

her Party may ter mi na te it at any ti me by no tifying the ot her Party ac
cor dingly thro ugh di plo ma tic chan nels. The Agre e ment will ce a se to be 
ef fec ti ve from the first day of the third month af ter the da te of the said 
no ti fi ca tion.

If this pro po sal is ac cep ta ble for the Go vern ment of the Ro ma
nia, this No te and the af fir ma ti ve reply of the Em bassy of Ro ma nia in 
Bel gra de shall con sti tu te an Agre e ment bet we en the two Go vern ments 
which shall en ter in to for ce thirty (30) days from the da te of the last 
No te by which the Par ti es no tify each ot her that the ir re spec ti ve in ter
nal le gal re qu i re ments for the en try in to for ce of this Agre e ment ha ve 
been com ple ted.”

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa i res of the Re pu blic of Ser bia ava ils 
it self of this op por tu nity to re new to the Em bassy of Ro ma nia in Bel
gra de the as su ran ce of its hig hest con si de ra tion.

Bel gra de, 9 July 2015

Em bassy of Ro ma nia  
in the Re pu blic of Ser bia
No 1217

The Em bassy of Ro ma nia in Bel gra de pre sents its com pli ments 
to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and has the 
ho nor to con firm re ce ipt of the Ver bal No te 4611/2015, da ted 9 July 
2015, with the fol lo wing con tent:

“The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia pre
sents its com pli ments to the Em bassy of Ro ma nia in Bel gra de, and has 
the ho nor to pro po se the con clu sion of an Agre e ment bet we en the Go
vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the Go vern ment of Ro ma nia on 
the ga in ful oc cu pa tion of the mem bers of the fa mily of the mem bers of 
the di plo ma tic mis si ons or con su lar posts who se con tent is as fol lows:

“The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the Go vern ment 
of Ro ma nia, he re i naf ter re fer red to as “the Par ti es”, with a vi ew to fa ci
li ta te the ga in ful oc cu pa tion of the mem bers of the fa mily of a mem ber 
of the di plo ma tic mis sion or con su lar posts of the sen ding Sta te on the 
ter ri tory of the re ce i ving Sta te, ha ve agreed as fol lows:

1. Ob ject of the Agre e ment and de fi ni ti ons
(1) The mem bers of the fa mily for ming part of the ho u se hold of a 

mem ber of a di plo ma tic mis sion or con su lar post of the sen ding Sta te will 
be aut ho ri zed, on a re ci pro cal ba sis, to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion in 
the re ce i ving Sta te in ac cor dan ce with the laws and re gu la ti ons of the re
ce i ving Sta te and in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this Agre e ment.

(2) For pur po ses of this Agre e ment:
a) “a mem ber of a di plo ma tic mis sion or con su lar post” me ans 

any em ployee of the sen ding Sta te in a di plo ma tic mis sion or con su lar 
post, who is not a na ti o nal or per ma nent re si dent of the re ce i ving Sta te.

b) “a mem ber of the fa mily” me ans the spo u se of a mem ber of a 
di plo ma tic mis sion or con su lar post and any child un der 25 years of age 
who forms part of the ho u se hold of a mem ber of the di plo ma tic mis sion 
or con su lar post.

2. Aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion
1) The aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion gran ted to 

the mem ber of the fa mily of a mem ber of a di plo ma tic mis sion or con
su lar post will be ter mi na ted at the end of the as sig nment of the mem
ber of a di plo ma tic mis sion or con su lar post. 

2) The aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion shall ce a se 
its va li dity in ca se the mem ber of the fa mily do es not form any mo re part 
of the ho u se hold of a mem ber of the di plo ma tic mis sion or con su lar post. 
MI NI STRY OF FO RE IGN AF FA IRS OF THE RE PU BLIC  
OF SER BIA

(3) The aut ho ri za tion may be re fu sed in tho se ca ses whe re, for 
re a sons of se cu rity, exer ci se of pu blic aut ho rity or to sa fe gu ard the na ti
o nal in te rests of the re ce i ving Sta te, only ci ti zens of the re ce i ving Sta te 
can be em ployed. 

(4) The re ce i ving Sta te may, at any ti me, re fu se or wit hdraw the 
aut ho ri za tion for en ga ging in a ga in ful ac ti vity, if the mem ber of the fa
mily do es not ob ser ve the laws of the re ce i ving Sta te.

(5) If a mem ber of the fa mily wis hes to se ek new em ployment 
af ter he/she had been gi ven the aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful ac
ti vity un der this Agre e ment, he/she is re qu i red to re apply for aut ho ri za
tion thro ugh the di plo ma tic mis sion.

(6) For the pro fes si ons or ac ti vi ti es that need spe cial qu a li fi ca ti
ons, the mem ber of the fa mily must ful fill the re qu i re ments that re gu la
te tho se pro fes si ons or ac ti vi ti es in the re ce i ving Sta te.

3. Pro ce du re
(1) A re qu est for aut ho ri za tion to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion 

will be sent on be half of the mem ber of the fa mily by the di plo ma
tic mis sion of the sen ding Sta te to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of 
the re ce i ving Sta te. The re qu est must spe cify the re la tion bet we en the 
mem ber of the fa mily and the mem ber of the di plo ma tic mis sion or 
con su lar post and the em ployment for which the aut ho ri za tion is re qu
e sted.

(2) Fol lo wing ve ri fi ca tion that the per son for whom aut ho ri za tion 
is re qu e sted falls wit hin the ca te go ri es de fi ned in this Agre e ment, the 
Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the re ce i ving Sta te, fol lo wing the re le
vant in ter nal pro ce du re, shall im me di a tely no tify the di plo ma tic mis
sion of the sen ding Sta te that the mem ber of the fa mily has been aut ho
ri zed to work, su bject to the re le vant le gi sla tion of the re ce i ving Sta te.

(3) The pro ce du res fol lo wed will be ap plied in a way which ena
bles the mem ber of the fa mily to en ga ge in a ga in ful oc cu pa tion as soon 
as pos si ble and any re qu i re ments re la ting to the work per mit will be 
fa vo rably ap plied.

(4) The aut ho ri za tion shall not apply to the na ti o nals or per ma nent 
re si dents of the re ce i ving Sta te.

4. Im mu nity from ci vil ju ris dic tion
In ca se the mem bers of the fa mily enjoy im mu nity from the ci

vil and ad mi ni stra ti ve ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te in ac cor dan ce 
with the Vi en na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti ons of 18 April 1961 
or un der any ot her ap pli ca ble in ter na ti o nal in stru ment, such im mu nity 
will not apply in re spect of any act car ried out in the co ur se of the ga in
ful oc cu pa tion and fal ling wit hin the ci vil or ad mi ni stra ti ve law of the 
re ce i ving Sta te.

5. Im mu nity from cri mi nal ju ris dic tion
In ca se the mem bers of the fa mily enjoy im mu nity from the cri

mi nal ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te in ac cor dan ce with the Vi en
na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti ons or un der any ot her ap pli ca ble 
in ter na ti o nal in stru ment, the pro vi si ons con cer ning im mu nity from the 
cri mi nal ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te will con ti nue to apply in re
spect of any act car ried out in the co ur se of the ga in ful oc cu pa tion. Ho
we ver, at the re qu est of the re ce i ving Sta te, the sen ding Sta te will gi ve 
se ri o us con si de ra tion to wa i ving the im mu nity of the mem ber of the 
fa mily con cer ned from the cri mi nal ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te.

6. Fi scal and so cial se cu rity re gi mes
In ac cor dan ce with the Vi en na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti

ons or un der any ot her ap pli ca ble in ter na ti o nal in stru ment, mem bers of 
the fa mily will be su bject to the fi scal and so cial se cu rity re gi mes of the 
re ce i ving Sta te for all mat ters con nec ted with the ir ga in ful oc cu pa tion 
in that Sta te.

7. Set tle ment of dis pu tes
Any dis pu te re la ted to the in ter pre ta tion and ap pli ca tion of this 

Agre e ment will be sol ved by con sul ta ti ons thro ugh di plo ma tic chan nels.
8. Du ra tion and ter mi na tion
This Agre e ment will re main in for ce for an in de fi ni te pe riod. Eit

her Party may ter mi na te it at any ti me by no tifying the ot her Party ac
cor dingly thro ugh di plo ma tic chan nels. The Agre e ment will ce a se to be 
ef fec ti ve from the first day of the third month af ter the da te of the said 
no ti fi ca tion. 

If this pro po sal is ac cep ta ble for the Go vern ment of Ro ma nia, this 
No te and the af fir ma ti ve reply of the Em bassy of Ro ma nia in Bel gra
de shall con sti tu te an Agre e ment bet we en the two Go vern ments which 
shall en ter in to for ce thirty (30) days from the da te of the last No te by 
which the Par ti es no tify each ot her that the ir re spec ti ve in ter nal le gal 
re qu i re ments for the en try in to for ce of this Agre e ment ha ve been com
ple ted.”

The Em bassy of Ro ma nia in Bel gra de has the ho no ur to con firm 
that this pro po sal is ac cep ta ble for the Go vern ment of Ro ma nia and 
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that your No te and this af fir ma ti ve reply of the Em bassy of Ro ma nia in 
Bel gra de shall con sti tu te an Agre e ment bet we en the two Go vern ments 
which shall en ter in to for ce thirty (30) days from the da te of the last 
No te by which the Par ti es no tify each ot her that the ir re spec ti ve in ter
nal le gal re qu i re ments for the en try in to for ce of this Agre e ment ha ve 
been com ple ted.

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

Bel gra de, 14 July 2015 

Број 4611/2015
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва 

по што ва ње Ам ба са ди Ру му ни је у Бе о гра ду и има част да пред ло
жи за кљу че ње Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
Ру му ни је о ба вље њу пла ће ним по сло ви ма чла но ва по ро ди це чла
но ва ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва са сле де ћом 
са др жи ном:

„Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру му ни је, у да љем тек сту: 
„Стра не”, у ци љу лак шег за по шља ва ња чла но ва по ро ди це чла но ва 
ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва др жа ве име но ва
ња на те ри то ри ји др жа ве при је ма, са гла си ле су се о сле де ћем:

1. Пред мет Спо ра зу ма и де фи ни ци је
(1) Чла но ви ма по ро ди це ко ји жи ве у за јед нич ком до ма ћин

ству са чла ном ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва 
др жа ве име но ва ња одо бра ва се, на ба зи ре ци про ци те та, ба вље ње 
пла ће ним по слом у др жа ви при је ма у скла ду са за ко ни ма и про пи
си ма др жа ве при је ма и од ред ба ма овог спо ра зу ма.

(2) За свр ху овог спо ра зу ма
а) „члан ди пло мат скокон зу лар ног пред став ни штва” је сва ки 

слу жбе ник др жа ве име но ва ња ко ји ра ди у ди пло мат ском или кон
зу лар ном пред став ни штву, а ко ји ни је др жа вља нин или не ма стал
но на ста ње ње у др жа ви при је ма;

б) „члан по ро ди це” је су пру жник чла на ди пло мат ског или 
кон зу лар ног пред став ни штва као и де те мла ђе од 25 го ди на ко је 
жи ви у истом до ма ћин ству са чла ном ди пло мат ског или кон зу лар
ног пред став ни штва.

2. Одо бре ње за ба вље ње лу кра тив ном де лат но шћу
(1) Одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом из да то чла ну по

ро ди це чла на ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва пре
ста је да ва жи по пре стан ку слу жбе чла на ди пло мат ског или кон зу
лар ног пред став ни штва.

(2) Одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом пре ста је да ва жи 
у слу ча ју да члан по ро ди це ви ше не жи ви у за јед нич ком до ма ћин
ству са чла ном ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва.

(3) Ово одо бре ње се мо же ус кра ти ти и у оним слу ча је ви ма 
ка да се, из раз ло га без бед но сти, вр ше ња јав не функ ци је, од но сно 
за шти те на ци о нал них ин те ре са др жа ве при је ма, мо гу за по сли ти 
ис кљу чи во др жа вља ни др жа ве при је ма.

(4) Др жа ва при је ма мо же у сва ко до ба да од би је од но сно да 
по ву че одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом ако до тич ни члан 
по ро ди це не по шту је за ко не др жа ве при је ма.

(5) У слу ча ју да члан по ро ди це же ли да се ба ви не ким дру гим 
по слом по што је при ба вио одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом 
у скла ду са овим спо ра зу мом, ду жан је да пре ко ди пло мат ског 
пред став ни штва под не се зах тев за до би ја ње но вог одо бре ња.

(6) За она за ни ма ња или по сло ве за ко је су по треб не по себ не 
ква ли фи ка ци је, члан по ро ди це мо ра да ис пу ни усло ве пред ви ђе не 
за та за ни ма ња или по сло ве у др жа ви при је ма.

3. Про це ду ра
(1) Ди пло мат ско пред став ни штво др жа ве име но ва ња упу ћу

је, у име чла на по ро ди це, зах тев за да ва ње одо бре ња за ба вље ње 
пла ће ним по слом ми ни стар ству спољ них по сло ва др жа ве при је ма. 
У зах те ву се мо ра на ве сти у ка квом је срод ству члан по ро ди це са 
чла ном ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва као и по
сао за ко ји се тра жи одо бре ње.

(2) На кон про ве ре да осо ба за ко ју се тра жи одо бре ње пот
па да под ка те го ри је из овог спо ра зу ма, ми ни стар ство спољ них 

по сло ва др жа ве при је ма од мах оба ве шта ва ди пло мат ско пред став
ни штво др жа ве име но ва ња да је том чла ну по ро ди це да то одо бре
ње за рад у скла ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма др жа ве при је ма.

(3) На ве де не про це ду ре се при ме њу ју та ко да се чла ну по
ро ди це омо гу ћи ба вље ње пла ће ним по слом у што кра ћем ро ку, а 
евен ту ал ни усло ви у по гле ду рад не до зво ле ће се по вољ но при ме
ни ти.

(4) Одо бре ње ни је по треб но за др жа вља не или ли ца стал но 
на ста ње на у др жа ви при је ма.

4. Иму ни тет од гра ђан ског суд ства
У оним слу ча је ви ма ка да чла но ви по ро ди це ужи ва ју иму ни

тет од гра ђан ско прав не и управ не над ле жно сти др жа ве при је ма 
у скла ду са Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма од 18. 
апри ла 1961. го ди не или не ким дру гим ва же ћим ме ђу на род ним 
спо ра зу мом, тај иму ни тет се не при ме њу је на рад ње учи ње не то
ком оба вља ња пла ће ног по сла, а ко је пот па да ју под гра ђан ско од
но сно управ но суд ство др жа ве при је ма.

5. Иму ни тет од кри вич ног суд ства
У оним слу ча је ви ма ка да чла но ви по ро ди це ужи ва ју иму ни

тет од кри вич ног суд ства др жа ве при је ма у скла ду са Беч ком кон
вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма или не ким дру гим ва же ћим 
ме ђу на род ним спо ра зу мом, од ред бе о иму ни те ту од кри вич ног 
суд ства др жа ве при је ма се и да ље при ме њу ју за све рад ње учи ње
не то ком ба вље ња тим пла ће ним по слом. Ипак, на зах тев др жа ве 
при је ма, др жа ва име но ва ња ће озбиљ но раз мо три ти мо гућ ност од
ри ца ња од иму ни те та од кри вич ног суд ства др жа ве при је ма за тог 
чла на по ро ди це.

6. Ре жим опо ре зи ва ња и со ци јал ног оси гу ра ња 
У скла ду са Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма 

или не ким дру гим ва же ћим ме ђу на род ним спо ра зу мом, чла но ви 
по ро ди це под ле жу ре жи му опо ре зи ва ња и со ци јал ног оси гу ра ња 
др жа ве при је ма у ве зи са свим пи та њи ма ко ја се ти чу пла ће ног по
сла у тој др жа ви.

7. Ре ша ва ње спо ро ва
Сви спо ро ви у ве зи са ту ма че њем и при ме ном овог спо ра зу ма 

ре ша ва ће се кон сул та ци ја ма, ди пло мат ским пу тем.
8. Ва же ње и от ка зи ва ње
Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме. Сва ка од 

стра на га мо же от ка за ти у би ло ко је вре ме та ко што ће о то ме оба
ве сти ти дру гу стра ну ди пло мат ским пу тем. Спо ра зум пре ста је да 
ва жи пр вог да на тре ћег ме се ца од да ту ма та квог оба ве ште ња.

Уко ли ко је овај пред лог при хва тљив за Вла ду Ру му ни је, ова 
но та и по зи ти ван од го вор Ам ба са де Ру му ни је у Бе о гра ду пред ста
вља ће Спо ра зум из ме ђу две Вла де ко ји ће сту пи ти на сна гу три де
сет (30) да на од да ту ма по след ње но те ко јом се стра не ме ђу соб но 
оба ве шта ва ју да су ис пу ње ни усло ви пред ви ђе ни њи хо вим уну тра
шњим за ко но дав ством за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.”

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти 
ову при ли ку да Ам ба са ди Ру му ни је у Бе о гра ду, по но ви из ра зе ви
со ког по што ва ња.

Бе о град, 9. јул 2015. го ди не

Број 1217
Ам ба са да Ру му ни је у Бе о гра ду из ра жа ва по што ва ње Ми ни

стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и има част да по твр
ди при јем ди пло мат ске но те бр. 4611/2015 од 9. ју ла 2015. го ди не, 
са сле де ћом са др жи ном:

„Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва 
по што ва ње Ам ба са ди Ру му ни је у Бе о гра ду и има част да пред ло
жи за кљу че ње Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
Ру му ни је о ба вље њу пла ће ним по сло ви ма чла но ва по ро ди це чла
но ва ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва са сле де ћом 
са др жи ном:

„Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру му ни је, у да љем тек сту: 
Стра не, у ци љу лак шег за по шља ва ња чла но ва по ро ди це чла но ва 
ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва др жа ве име но ва
ња на те ри то ри ји др жа ве при је ма, са гла си ле су се о сле де ћем:
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1. Пред мет Спо ра зу ма и де фи ни ци је
(1) Чла но ви ма по ро ди це ко ји жи ве у за јед нич ком до ма ћин

ству са чла ном ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва 
др жа ве име но ва ња одо бра ва се, на ба зи ре ци про ци те та, ба вље ње 
пла ће ним по слом у др жа ви при је ма у скла ду са за ко ни ма и про пи
си ма др жа ве при је ма и од ред ба ма овог спо ра зу ма.

(2) За свр ху овог спо ра зу ма
а) „члан ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва” је 

сва ки слу жбе ник др жа ве име но ва ња ко ји ра ди у ди пло мат ском или 
кон зу лар ном пред став ни штву, а ко ји ни је др жа вља нин или не ма 
стал но на ста ње ње у др жа ви при је ма;

б) „члан по ро ди це” је су пру жник чла на ди пло мат ског или 
кон зу лар ног пред став ни штва као и де те мла ђе од 25 го ди на ко је 
жи ви у истом до ма ћин ству са чла ном ди пло мат ског или кон зу лар
ног пред став ни штва.

2. Одо бре ње за ба вље ње лу кра тив ном де лат но шћу
(1) Одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом из да то чла ну по

ро ди це чла на ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва пре
ста је да ва жи по пре стан ку слу жбе чла на ди пло мат ског или кон зу
лар ног пред став ни штва.

(2) Одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом пре ста је да ва жи 
у слу ча ју да члан по ро ди це ви ше не жи ви у за јед нич ком до ма ћин
ству са чла ном ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва.

(3) Ово одо бре ње се мо же ус кра ти ти и у оним слу ча је ви ма 
ка да се, из раз ло га без бед но сти, вр ше ња јав не функ ци је, од но сно 
за шти те на ци о нал них ин те ре са др жа ве при је ма, мо гу за по сли ти 
ис кљу чи во др жа вља ни др жа ве при је ма.

(4) Др жа ва при је ма мо же у сва ко до ба да од би је од но сно да 
по ву че одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом ако до тич ни члан 
по ро ди це не по шту је за ко не др жа ве при је ма.

(5) У слу ча ју да члан по ро ди це же ли да се ба ви не ким дру гим 
по слом по што је при ба вио одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом 
у скла ду са овим спо ра зу мом, ду жан је да пре ко ди пло мат ског 
пред став ни штва под не се зах тев за до би ја ње но вог одо бре ња.

(6) За она за ни ма ња или по сло ве за ко је су по треб не по себ не 
ква ли фи ка ци је, члан по ро ди це мо ра да ис пу ни усло ве пред ви ђе не 
за та за ни ма ња или по сло ве у др жа ви при је ма.

3. Про це ду ра
(1) Ди пло мат ско пред став ни штво др жа ве име но ва ња упу ћу

је, у име чла на по ро ди це, зах тев за да ва ње одо бре ња за ба вље ње 
пла ће ним по слом ми ни стар ству спољ них по сло ва др жа ве при је ма. 
У зах те ву се мо ра на ве сти у ка квом је срод ству члан по ро ди це са 
чла ном ди пло мат ског или кон зу лар ног пред став ни штва као и по
сао за ко ји се тра жи одо бре ње.

(2) На кон про ве ре да осо ба за ко ју се тра жи одо бре ње пот па
да под ка те го ри је из овог спо ра зу ма, ми ни стар ство спољ них по
сло ва др жа ве при је ма од мах оба ве шта ва ди пло мат ско пред став ни
штво др жа ве име но ва ња да је том чла ну по ро ди це да то одо бре ње 
за рад у скла ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма др жа ве при је ма.

(3) На ве де не про це ду ре се при ме њу ју та ко да се чла ну по
ро ди це омо гу ћи ба вље ње пла ће ним по слом у што кра ћем ро ку, а 
евен ту ал ни усло ви у по гле ду рад не до зво ле ће се по вољ но при ме
ни ти.

(4) Одо бре ње ни је по треб но за др жа вља не или ли ца стал но 
на ста ње на у др жа ви при је ма.

4. Иму ни тет од гра ђан ског суд ства
У оним слу ча је ви ма ка да чла но ви по ро ди це ужи ва ју иму ни

тет од гра ђан ско прав не и управ не над ле жно сти др жа ве при је ма 
у скла ду са Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма од 18. 
апри ла 1961. го ди не или не ким дру гим ва же ћим ме ђу на род ним 
спо ра зу мом, тај иму ни тет се не при ме њу је на рад ње учи ње не то
ком оба вља ња пла ће ног по сла, а ко је пот па да ју под гра ђан ско од
но сно управ но суд ство др жа ве при је ма.

5. Иму ни тет од кри вич ног суд ства
У оним слу ча је ви ма ка да чла но ви по ро ди це ужи ва ју иму

ни тет од кри вич ног суд ства др жа ве при је ма у скла ду са Беч ком 
кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма или не ким дру гим ва же
ћим ме ђу на род ним спо ра зу мом, од ред бе о иму ни те ту од кри вич
ног суд ства др жа ве при је ма се и да ље при ме њу ју за све рад ње 

учи ње не то ком ба вље ња тим пла ће ним по слом. Ипак, на зах тев 
др жа ве при је ма, др жа ва име но ва ња ће озбиљ но раз мо три ти мо гућ
ност од ри ца ња од иму ни те та од кри вич ног суд ства др жа ве при је ма 
за тог чла на по ро ди це.

6. Ре жим опо ре зи ва ња и со ци јал ног оси гу ра ња 
У скла ду са Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма 

или не ким дру гим ва же ћим ме ђу на род ним спо ра зу мом, чла но ви 
по ро ди це под ле жу ре жи му опо ре зи ва ња и со ци јал ног оси гу ра ња 
др жа ве при је ма у ве зи са свим пи та њи ма ко ја се ти чу пла ће ног по
сла у тој др жа ви.

7. Ре ша ва ње спо ро ва
Сви спо ро ви у ве зи са ту ма че њем и при ме ном овог спо ра зу ма 

ре ша ва ће се кон сул та ци ја ма, ди пло мат ским пу тем.
8. Ва же ње и от ка зи ва ње
Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме. Сва ка од 

стра на га мо же от ка за ти у би ло ко је вре ме та ко што ће о то ме оба
ве сти ти дру гу стра ну ди пло мат ским пу тем. Спо ра зум пре ста је да 
ва жи пр вог да на тре ћег ме се ца од да ту ма та квог оба ве ште ња.

Уко ли ко је овај пред лог при хва тљив за Вла ду Ру му ни је, ова 
но та и по зи ти ван од го вор Ам ба са де Ру му ни је у Бе о гра ду пред ста
вља ће Спо ра зум из ме ђу две вла де ко ји ће сту пи ти на сна гу три де
сет (30) да на од да ту ма по след ње но те ко јом се стра не ме ђу соб но 
оба ве шта ва ју да су ис пу ње ни усло ви пред ви ђе ни њи хо вим уну тра
шњим за ко но дав ством за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.”

Ам ба са да Ру му ни је у Бе о гра ду има част да по твр ди да је 
пред мет ни спо ра зум при хва тљив за Вла ду Ру му ни је и да но та 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и ова по тврд
на но та Ам ба са де Ру му ни је у Бе о гра ду, чи не Спо ра зум из ме ђу две 
вла де, ко ји ће сту пи ти на сна гу три де сет (30) да на од да ту ма по
след ње но те ко јом се стра не ме ђу соб но оба ве шта ва ју да су ис пу
ње ни усло ви пред ви ђе ни њи хо вим уну тра шњим за ко но дав ством за 
сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

Ам ба са да Ру му ни је у Бе о гра ду ко ри сти ову при ли ку да Ми
ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, по но ви из ра зе ви
со ког по што ва ња.

Бе о град, 14. јул 2015. го ди не

Члан 3.
Ор ган над ле жан за спро во ђе ње овог спо ра зу ма је ми ни стар

ство над ле жно за спољ не по сло ве.

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

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

140
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Гру зи је о уки да њу ви за 

за но си о це ди пло мат ских и слу жбе них па со ша

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Гру зи је о уки да њу ви за за но си о це ди
пло мат ских и слу жбе них па со ша, ко ји је до не ла На род на скуп шти
на Ре пу бли ке Ср би је на Седмој седници Другог редовног заседања 
у 2015. години, 4. децембра 2015. године.

ПР број 155
У Бе о гра ду, 8. децембра 2015. го ди не

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



Страна 10 – Број 23 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 15. децембар 2015.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Гру зи је о уки да њу ви за за но си о це  

ди пло мат ских и слу жбе них па со ша

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

Вла де Гру зи је о уки да њу ви за за но си о це ди пло мат ских и слу жбе
них па со ша, ко ји је пот пи сан 2. ју на 2015. го ди не у Тби ли си ју, у 
ори ги на лу на срп ском, гру зиј ском и ен гле ском је зи ку.

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

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  

И ВЛА ДЕ ГРУ ЗИ ЈЕ  
О УКИ ДА ЊУ ВИ ЗА ЗА НО СИ О ЦЕ ДИ ПЛО МАТ СКИХ  

И СЛУ ЖБЕ НИХ ПА СО ША

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Гру зи је, (у да љем тек сту 
„Стра не”), 

Из ра жа ва ју ћи же љу за под сти ца њем би ла те рал них од но са и 
на сто је ћи да про мо ви шу кре та ње др жа вља на сво јих др жа ва, но си
ла ца ди пло мат ских и слу жбе них па со ша, 

Са гла си ле су се о сле де ћем: 

Члан 1.
Др жа вља ни др жа ва обе Стра не, но си о ци ва же ћих ди пло мат

ских и слу жбе них па со ша, има ју пра во на ула зак, тран зит и бо ра
вак на те ри то ри ји др жа ве дру ге Стра не без ви зе у тра ја њу до 90 
(де ве де сет) да на, у би ло ком пе ри о ду од 180 (сто осам де сет) да на, 
ра чу на ју ћи од да на пр вог ула ска. 

Члан 2.
1. Др жа вља ни др жа ве сва ке Стра не, но си о ци ди пло мат ских и 

слу жбе них па со ша ко ји се упу ћу ју на ду жност у ди пло мат ску ми
си ју, кон зу лар но пред став ни штво и ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ко ја 
се на ла зи на те ри то ри ји др жа ве дру ге Стра не, има ју оба ве зу при
ба вља ња ви зе за пр ви ула зак. 

2. Од ред ба пред ви ђе на у ста ву 1. овог чла на од но си се и на 
чла но ве по ро ди це као и на шти ће ни ке и из др жа ва на ли ца др жа
вља на из ста ва 1. овог чла на, ко ји су но си о ци ва же ћих ди пло мат
ских и слу жбе них па со ша. 

3. Ли ца на ве де на у ст. 1. и 2. овог чла на мо ра ју да до би ју од го
ва ра ју ћу акре ди та ци ју у ро ку од 30 (три де сет) да на од да на ула ска. 

4. Сва ка Стра на од го вор на је за из да ва ње од го ва ра ју ће акре ди
та ци је ли ци ма из ст. 1. и 2. овог чла на, у ро ку од 30 (три де сет) да на. 

Члан 3.
Др жа вља ни др жа ве сва ке Стра не, но си о ци ва же ћих ди пло

мат ских и слу жбе них па со ша, мо гу да уђу на те ри то ри ју др жа ве 
дру ге Стра не, пре ла зе пре ко или на пу сте ову те ри то ри ју, на би ло 
ком гра нич ном пре ла зу отво ре ном за ме ђу на род ни са о бра ћај. 

Члан 4.
Др жа вља ни др жа ве сва ке Стра не, но си о ци ва же ћих ди пло

мат ских и слу жбе них па со ша, у пе ри о ду бо рав ка на те ри то ри ји др
жа ве дру ге Стра не, оба ве зни су да по шту ју на ци о нал но за ко но дав
ство др жа ве дру ге Стра не. 

Члан 5.
Овим спо ра зу мом не огра ни ча ва се пра во ни јед не Стра не да 

ус кра ти ула зак или бо ра вак на те ри то ри ји сво је др жа ве сва ком ли
цу ко је сма тра не по жељ ним. 

Члан 6.
1. Стра не, ди пло мат ским пу тем, раз ме ни ће узор ке сво јих ва

же ћих ди пло мат ских и слу жбе них па со ша нај ка сни је 30 (три де сет) 
да на од да на пот пи си ва ња овог спо ра зу ма. 

2. Стра не, ди пло мат ским пу тем, до ста ви ће ме ђу соб но узор ке 
сво јих но вих или из ме ње них ди пло мат ских и слу жбе них па со ша, 
са опи сом тих до ку ме на та, нај ка сни је 30 (три де сет) да на пре њи
хо вог уво ђе ња. 

Члан 7.
Овај спо ра зум не ће ути ца ти на уну тра шње за ко но дав ство др

жа ва Стра на ко јим се уре ђу је ула зак, из ла зак и кре та ње стра на ца у 
зе мљи, под усло вом да се од ред ба ма овог спо ра зу ма по о штра ва ју 
усло ви за ула зак и бо ра вак др жа вља на др жа ва Стра на на те ри то ри
ји др жа ве дру ге Стра не. 

Члан 8.
Спо ро ви ко ји на ста ну у ве зи са спро во ђе њем и ту ма че њем 

овог спо ра зу ма ре ша ва ће се пу тем кон сул та ци ја и/или пре го во ра. 

Члан 9.
Сва ка Стра на за др жа ва пра во да при вре ме но об у ста ви при

ме ну овог спо ра зу ма, у пот пу но сти или де ли мич но, из раз ло га на
ци о нал не без бед но сти, јав ног ре да или јав ног здра вља. Об у ста ва 
при ме не овог спо ра зу ма сту па на сна гу по што дру га Стра на до би је 
оба ве ште ње о то ме, ди пло мат ским пу тем. Сва ка Стра на по сту па 
на исти на чин у слу ча ју уки да ња об у ста ве. 

Члан 10.
Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма вр ше се уз ме ђу соб ну са гла

сност Стра на и чи не по се бан до ку мент ко ји је са став ни део овог 
спо ра зу ма и сту па на сна гу на на чин пред ви ђен у ста ву 1. чла на 11. 
овог спо ра зу ма. 

Члан 11.
1. Овај спо ра зум за кљу чу је се на нео д ре ђе но вре ме и сту па 

на сна гу 30 (три де сет) да на од да на при је ма по след њег пи сме ног 
оба ве ште ња, ди пло мат ским пу тем, да су ис пу ње не све уну тра шње 
про це ду ре нео п ход не за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

2. Сва ка стра на мо же да рас ки не овај спо ра зум у би ло ко је 
вре ме та ко што ће оба ве сти ти дру гу Стра ну, ди пло мат ским пу тем. 
Ва же ње овог спо ра зу ма пре ста је 90 (де ве де сет) да на од да на при
је ма та квог оба ве ште ња.

Са чи ње но у Tбилисију, да на 2. ју на 2015. го ди не, у два ори
ги нал на при мер ка сва ки на срп ском, гру зиј ском и ен гле ском је зи ку 
при че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли чи
тог ту ма че ња, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Иви ца Да чић, с.р.

За Вла ду Гру зи је
Та ма ра Бе ру ча шви ли, 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”. 

141
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фин ске  
о сук це си ји и кон со ли да ци ји би ла те рал них уго во ра

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фин ске о сук це си ји и кон со
ли да ци ји би ла те рал них уго во ра, ко ји је до не ла На род на скуп шти
на Ре пу бли ке Ср би је на Седмој седници Другог редовног заседања 
у 2015. години, 4. децембра 2015. године.

ПР број 156
У Бе о гра ду, 8. децембра 2015. го ди не

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



15. децембар 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 23 – Страна 11 

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фин ске о сук це си ји  

и кон со ли да ци ји би ла те рал них уго во ра

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

Вла де Ре пу бли ке Фин ске о сук це си ји и кон со ли да ци ји би ла те рал
них уго во ра, за кљу чен раз ме ном ди пло мат ских но та, 15. апри ла 
2015. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во

ду на срп ски је зик гла си:

EM BASSY OF FIN LAND
BE07W000617

VER BAL NO TE

The Em bassy of the Re pu blic of Fin land in Bel gra de pre sents 
its com pli ments to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of 
Ser bia and, con vin ced that cla ri fi ca tion of the sta tus of bi la te ral agre e
ments con clu ded bet we en the Re pu blic of Fin land, on the one si de, and 
the So ci a list Fe de ra ti ve Re pu blic of Yugo sla via, the Fe de ral Re pu blic 
of Yugo sla via and Ser bia and Mon te ne gro, re spec ti vely, on the ot her 
si de, will con tri bu te to furt her strengthe ning of the bi la te ral re la ti ons 
by gi ving them the ne ces sary le gal cer ta inty, has the ho no ur to put for
ward the pro po sal of the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land that 
the fol lo wing agre e ments con ti nue to be ap plied bet we en the Re pu blic 
of Fin land and the Re pu blic of Ser bia:

1. Con ven tion bet we en the Re pu blic of Fin land and the So ci a list 
Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via for the Avo i dan ce of Do u ble Ta xa ti on 
with re spect to ta xes on in co me and on ca pi tal with Pro to col, sig ned on 
8 May 1986;

2. Agre e ment bet we en the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land 
and the Go vern ment of the So ci a list Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via on 
In ter na ti o nal Road Tran sport, sig ned on 7 De cem ber 1976 and

3. Agre e ment bet we en the Co un cil of Mi ni sters of Ser bia and 
Mon te ne gro and Fin nve ra PLC ac ting on be half of the Re pu blic of Fin
land on cer tain com mer cial cre dits, sig ned 30 De cem ber 2004 and as 
amen ded in 11 May 2010.

If the abo ve pro po sal is ac cep ta ble to the Go vern ment of the Re
pu blic of Ser bia, the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land wis hes 
to pro po se furt her that this No te, to get her with an af fir ma ti ve No te in 
reply by the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall con sti tu te the 
Agre e ment bet we en the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land and 
the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia on Suc ces sion and Con so li
da tion of Bi la te ral Agre e ments which shall en ter in to for ce on the da te 
the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia no ti fi es the 
Em bassy of the Re pu blic of Fin land that the ne ces sary re qu i re ments for 
the en try in to for ce of the Agre e ment, un der the na ti o nal law of the Re
pu blic of Ser bia, ha ve been com ple ted.

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

Bel gra de, 14 April 2015
En clo sed: Draft No te
MI NI STRY FOR FO RE IGN AF FA IRS 
OF THE RE PU BLIC OF SER BIA 
Pro to col De part ment 
Bel gra de

No. 6022/20159
The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia pre

sents its com pli ments to the Em bassy of Fin land in Bel gra de and has 

the ho no ur to re fer to the Em bassy’s no te No. BEO7W000617 of 14 
April 2015 with the fol lo wing wor ding: 

“The Em bassy of the Re pu blic of Fin land in Bel gra de pre sents its 
com pli ments to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser
bia and, con vin ced that cla ri fi ca tion of the sta tus of  bi la te ral agre e
ments con clu ded bet we en the Re pu blic of Fin land, on the one si de, and 
the So ci a list Fe de ra ti ve Re pu blic of Yugo sla via, the Fe de ral Re pu blic 
of Yugo sla via and Ser bia and Mon te ne gro, re spec ti vely, on the ot her 
si de, will con tri bu te to furt her strengthe ning of the bi la te ral re la ti ons 
by gi ving them the ne ces sary le gal cer ta inty, has the ho no ur to put for
ward the pro po sal of the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land that 
the fol lo wing agre e ments con ti nue to be ap plied bet we en the Re pu blic 
of Fin land and the Re pu blic of Ser bia:

1. Con ven tion bet we en the Re pu blic of Fin land and the So ci a list 
Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via for the Avo i dan ce of Do u ble Ta xa ti on 
with re spect to ta xes on in co me and on ca pi tal with Pro to col, sig ned on 
8 May 1986; 

2. Agre e ment bet we en the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land 
and the Go vern ment of the So ci a list Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via on 
In ter na ti o nal Road Tran sport, sig ned on 7 De cem ber 1976 and

3. Agre e ment bet we en the Co un cil of Mi ni sters of Ser bia and 
Mon te ne gro and Fin nve ra PLC ac ting on be half of the Re pu blic of Fin
land on cer tain com mer cial cre dits, sig ned 30 De cem ber 2004 and as 
amen ded in 11 May 2010.

If the abo ve pro po sal is ac cep ta ble to the Go vern ment of the Re
pu blic of Ser bia, the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land wis hes 
to pro po se furt her that this No te, to get her with an af fir ma ti ve No te in 
reply by the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall con sti tu te the 
Agre e ment bet we en the Go vern ment of the Re pu blic of Fin land and the 
Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia on Suc ces sion and Con so li da tion 
of Bi la te ral Agre e ments which shall en ter in to for ce on the da te the Mi
ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia no ti fi es the Em bassy 
of the Re pu blic of Fin land that the ne ces sary re qu i re ments for the en try 
in to for ce of the Agre e ment, un der the na ti o nal law of the Re pu blic of 
Ser bia, ha ve been com ple ted.

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

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa i res of the Re pu blic of Ser bia has 
the ho no ur to in form the Em bassy of Fin land that the Go vern ment of 
the Re pu blic of Ser bia agre es with con tents of Em bassy’s no te and that 
Em bassy’s no te and this no te shall con sti tu te the Agre e ment bet we en 
the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the Go vern ment of Fin
land on Suc ces sion and Con so li da tion of Bi la te ral Agre e ments, which 
shall en ter in to for ce on the da te the Mi ni stry of Fo re ign Af fa i res of the 
Re pu blic of Ser bia no ti fi es the Em bassy of Fin land that the ne ces sary 
re qu i re ments for the en try in to for ce of the Agre e ment, un der the na ti o
nal law of the Re pu blic of Ser bia, ha ve been com ple ted.

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

Bel gra de, 15 April 2015

EM BASSY OF FIN LAND 
BEL GRA DE

НО ТА
Број BEO7W000617

Ам ба са да Фин ске у Бе о гра ду из ра жа ва по што ва ње Ми ни
стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и уве ре на да ће утвр
ђи ва ње ста ту са би ла те рал них уго во ра за кљу че них из ме ђу Фин ске, 
с јед не стра не и Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла
ви је, Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, од но сно Ср би је и Цр не Го
ре, с дру ге стра не, до при не ти да љем ја ча њу би ла те рал них од но са 
обез бе ђу ју ћи им по треб ну прав ну си гур ност, има част да до ста ви 
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пред лог Вла де Ре пу бли ке Фин ске да се из ме ђу Ре пу бли ке Фин ске 
и Ре пу бли ке Ср би је и да ље при ме њу ју сле де ћи спо ра зу ми:

1. Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Фин ске и Со ци ја ли стич ке Фе де
ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 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 на имо ви ну са Про то ко лом, 
пот пи сан 8. ма ја 1986. го ди не;

2. Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Фин ске и Вла де Со ци ја
ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је о пре во зу у ме ђу на
род ном друм ском са о бра ћа ју, пот пи сан 7. де цем бра 1976. го ди не;

3. Спо ра зум из ме ђу Са ве та ми ни ста ра Ср би је и Цр не Го ре и 
Fin nve ra PLC, ко ја по сту па у име Ре пу бли ке Фин ске о од ре ђе ним 
ко мер ци јал ним кре ди ти ма, пот пи сан 30. де цем бра 2004. го ди не, са 
аманд ма ни ма од 11. ма ја 2010. го ди не.

Уко ли ко је го ре на ве де ни пред лог при хва тљив за Вла ду Ре
пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Фин ске же ли та ко ђе да пред ло
жи да ова но та, за јед но са но том ко јом Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
по тврд но од го ва ра на ову но ту, чи не Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре
пу бли ке Фин ске и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о сук це си ји и кон со
ли да ци ји би ла те рал них уго во ра, ко ји сту па на сна гу на дан ка да 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је оба ве сти Ам
ба са ду Ре пу бли ке Фин ске у Бе о гра ду да су, пре ма уну тра шњем 
пра ву Ре пу бли ке Ср би је, ис пу ње ни нео п ход ни усло ви за сту па ње 
на сна гу овог Спо ра зу ма.

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

Бе о град, 14. април 2015. го ди не

МИ НИ СТАР СТВО СПОЉ НИХ ПО СЛО ВА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
БЕ О ГРАД

Број 6022/20159
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва 

по што ва ње Ам ба са ди Фин ске у Бе о гра ду и има част да се по зо ве 
на но ту Ам ба са де бр. BEO7W000617 од 14. апри ла 2015. го ди не 
ко ја гла си:

„Ам ба са да Ре пу бли ке Фин ске у Бе о гра ду из ра жа ва по што ва
ње Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и уве ре на да 
ће утвр ђи ва ње ста ту са би ла те рал них уго во ра за кљу че них из ме ђу 
Ре пу бли ке Фин ске, с јед не стра не и Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, од но сно 
Ср би је и Цр не Го ре, са дру ге стра не, до при не ти да љем ја ча њу би
ла те рал них од но са обез бе ђу ју ћи им по треб ну прав ну си гур ност, 
има част да до ста ви пред лог Вла де Ре пу бли ке Фин ске да се из ме ђу 
Ре пу бли ке Фин ске и Ре пу бли ке Ср би је и да ље при ме њу ју сле де ћи 
спо ра зу ми:

1. Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Фин ске и Со ци ја ли стич ке Фе де
ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 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 на имо ви ну са Про то ко лом, 
пот пи сан 8. ма ја 1986. го ди не;

2. Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Фин ске и Вла де Со ци ја
ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је о пре во зу у ме ђу на
род ном друм ском са о бра ћа ју, пот пи сан 7. де цем бра 1976. го ди не;

3. Спо ра зум из ме ђу Са ве та ми ни ста ра Ср би је и Цр не Го ре и 
Fin nve ra PLC, ко ја по сту па у име Ре пу бли ке Фин ске о од ре ђе ним 
ко мер ци јал ним кре ди ти ма, пот пи сан 30. де цем бра 2004. го ди не, са 
аманд ма ни ма од 11. ма ја 2010. го ди не.

Уко ли ко је го ре на ве де ни пред лог при хва тљив за Вла ду Ре
пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Фин ске же ли та ко ђе да пред ло
жи да ова но та, за јед но са но том ко јом Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
по тврд но од го ва ра на ову но ту, чи не Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре
пу бли ке Фин ске и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о сук це си ји и кон со
ли да ци ји би ла те рал них уго во ра, ко ји сту па на сна гу на дан ка да 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је оба ве сти Ам
ба са ду Ре пу бли ке Фин ске у Бе о гра ду да су, пре ма уну тра шњем 
пра ву Ре пу бли ке Ср би је, ис пу ње ни нео п ход ни усло ви за сту па ње 
на сна гу овог Спо ра зу ма.

Ам ба са да Ре пу бли ке Фин ске у Бе о гра ду ко ри сти и ову при
ли ку да Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је по но ви 
из ра зе нај ду бљег по што ва ња.”

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је има част 
да оба ве сти Ам ба са ду Фин ске да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је са
гла сна са са др жа јем но те Ам ба са де и да но та Ам ба са де и ова но та 
чи не Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де  Фин ске 
о сук це си ји и кон со ли да ци ји би ла те рал них уго во ра, ко ји сту па 
на сна гу на дан ка да Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је оба ве сти Ам ба са ду Фин ске у Бе о гра ду да су, пре ма уну
тра шњем пра ву Ре пу бли ке Ср би је, ис пу ње ни нео п ход ни усло ви за 
сту па ње на сна гу овог Спо ра зу ма.

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

Бе о град, 15. април 2015. го ди не

АМ БА СА ДА ФИН СКЕ 
БЕ О ГРАД

Члан 3.
Ор ган над ле жан за спро во ђе ње овог спо ра зу ма је ми ни стар

ство над ле жно за спољ не по сло ве.

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

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

142
  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  
о га ран ци ји (Про је кат ре струк ту ри ра ња ЕПС-а) из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске бан ке за об но ву и раз вој

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра о га ран ци ји 
(Про је кат ре струк ту ри ра ња ЕПСа) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Европ ске бан ке за об но ву и раз вој, ко ји је до не ла На род на скуп
шти на Ре пу бли ке Ср би је на Осмој седници Другог редовног засе
дања у 2015. години, 12. децембра 2015. године.

ПР број 162
У Бе о гра ду, 14. децембра 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 о га ран ци ји  
(Про је кат ре струк ту ри ра ња ЕПС-а) из ме ђу Ре пу бли ке 

Ср би је и Европ ске бан ке за об но ву и раз вој 

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор о га ран ци ји (Про је кат ре струк ту ри ра

ња ЕПСа) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске бан ке за об но ву и 
раз вој, пот пи сан 30. ок то бра 2015. го ди не у Бе о гра ду.

Члан 2.
Текст Уго во ра о га ран ци ји (Про је кат ре струк ту ри ра ња 

ЕПСа) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске бан ке за об но ву и 
раз вој, у ори ги на лу на ен гле ском и пре во ду на срп ски је зик гла си:



15. децембар 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 23 – Страна 13 

(Ope ra tion Num ber 47318)

GU A RAN TEE AGRE E MENT

(EPS Re struc tu ring Pro ject)

bet we en

RE PU BLIC OF SER BIA

and

EURO PEAN BANK 
FOR RE CON STRUC TION AND DE VE LOP MENT

Da ted 30 Oc to ber 2015

TA BLE OF CON TENTS

AR TIC LE I – STAN DARD TERMS AND CON DI TI ONS; DE
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GU A RAN TEE AGRE E MENT

AGRE E MENT da ted 30 Oc to ber 2015 bet we en RE PU BLIC 
OF SER BIA (the ”Gu a ran tor”) and EURO PEAN BANK FOR RE-
CON STRUC TION AND DE VE LOP MENT (the ”Bank”).

PRE AM BLE

WHE RE AS, the Gu a ran tor and JP Elek tro pri vre da Sr bi je, Be o
grad, ha ve re qu e sted as si stan ce from the Bank in the fi nan cing of part 
of the Pro ject;

WHE RE AS, pur su ant to a loan agre e ment da ted the da te he re of 
bet we en JP Elek tro pri vre da Sr bi je, Be o grad, as Bor ro wer and the Bank 
(the ”Loan Agre e ment” as de fi ned in the Stan dard Terms and Con di ti
ons), the Bank has agreed to ma ke a loan to the Bor ro wer in the amo unt 
of EUR 200,000,000, su bject to the terms and con di ti ons set forth or 
re fer red to in the Loan Agre e ment, but only on the con di tion that the 
Gu a ran tor gu a ran te es the obli ga ti ons of the Bor ro wer un der the Loan 
Agre e ment as pro vi ded in this Agre e ment; and

WHE RE AS, the Gu a ran tor, in con si de ra tion of the Bank en te ring 
in to the Loan Agre e ment with the Bor ro wer, has agreed to gu a ran tee 
such obli ga ti ons of the Bor ro wer.

NOW, THE RE FO RE, the par ti es he reby agree as fol lows:

AR TIC LE I – STAN DARD TERMS AND CON DI TI ONS;  
DE FI NI TI ONS

Sec tion 1.01. In cor po ra tion of Stan dard Terms and Con di ti ons

All of the pro vi si ons of the Bank‘s Stan dard Terms and Con di
ti ons da ted 1 De cem ber 2012 are he reby in cor po ra ted in to and ma
de ap pli ca ble to this Agre e ment with the sa me for ce and ef fect as if 
they we re fully set forth he rein, su bject, ho we ver, to the fol lo wing 

mo di fi ca ti ons (such pro vi si ons as so mo di fied are he re i naf ter cal led the 
”Stan dard Terms and Con di ti ons”):

(a) The de fi ni tion of ”Euro”, ”EUR” or ”€” in Sec tion 2.02 of the 
Stan dard Terms and Con di ti ons shall, for pur po ses of this Agre e ment, 
be mo di fied to read as fol lows:

””Euro”, ”EUR” or ”€” me ans the law ful cur rency of the mem ber 
sta tes of the Euro pean Union that adopt the sin gle cur rency in ac cor
dan ce with the le gi sla tion of the Euro pean Union re la ting to eco no mic 
and mo ne tary union.”

(b) The de fi ni tion of ”Pro hi bi ted Prac ti ce” in Sec tion 2.02 of the 
Stan dard Terms and Con di ti ons shall, for pur po ses of this Agre e ment, 
be mo di fied to read as fol lows:

””Pro hi bi ted Prac ti ce” me ans any Cor rupt Prac ti ce, Fra u du lent 
Prac ti ce, Co er ci ve Prac ti ce, Col lu si ve Prac ti ce or Theft.”

(c) The de fi ni tion of „TAR GET Day” in Sec tion 2.02 of the Stan
dard Terms and Con di ti ons shall, for pur po ses of this Agre e ment, be 
mo di fied to read as fol lows:

””TAR GET Day” me ans any day on which the TransEuro pean 
Auto ma ted Realti me Gross Set tle ment Ex press Tran sfer system is 
open for the set tle ment of payments in Euro.”

(d) The fol lo wing de fi ni tion shall, for pur po ses of this Agre e ment, 
be ad ded in Sec tion 2.02 of the Stan dard Terms and Con di ti ons:

””Theft” me ans the mi sap pro pri a tion of pro perty be lon ging to 
anot her per son.”

Sec tion 1.02. De fi ni ti ons

Whe re ver used in this Agre e ment (in clu ding the Pre am ble), un
less sta ted ot her wi se or the con text ot her wi se re qu i res, the terms de fi
ned in the Pre am ble ha ve the re spec ti ve me a nings gi ven to them the
rein, the terms de fi ned in the Stan dard Terms and Con di ti ons and the 
Loan Agre e ment ha ve the re spec ti ve me a nings gi ven to them the rein 
and the fol lo wing term has the fol lo wing me a ning:

”Gu a ran tor’s Aut ho ri sed
Re pre sen ta ti ve” me ans the Mi ni ster of Fi nan ce of the Gu a ran tor.

Sec tion 1.03. In ter pre ta tion

In this Agre e ment, a re fe ren ce to a spe ci fied Ar tic le or Sec tion 
shall, ex cept whe re sta ted ot her wi se in this Agre e ment, be con strued as 
a re fe ren ce to that spe ci fied Ar tic le or Sec tion of this Agre e ment.

AR TIC LE II – GU A RAN TEE; OT HER OBLI GA TI ONS

Sec tion 2.01. Gu a ran tee

The Gu a ran tor he reby un con di ti o nally gu a ran te es, as pri mary 
obli gor and not as su rety me rely, the due and pun ctual payment of any 
and all sums due un der the Loan Agre e ment, whet her at sta ted ma tu rity, 
by ac ce le ra tion or ot her wi se, and the pun ctual per for man ce of all ot her 
obli ga ti ons of the Bor ro wer, all as set forth in the Loan Agre e ment.

Sec tion 2.02. Pro ject Com ple tion
(a) Whe ne ver the re is re a so na ble ca u se to be li e ve that the funds 

ava i la ble to the Bor ro wer will be ina de qu a te to me et the esti ma ted ex
pen di tu res re qu i red for the 

ca rrying out of the Pro ject, the Gu a ran tor shall promptly ta ke me
a su res sa tis fac tory to the Bank to pro vi de the Bor ro wer, or ca u se the 
Bor ro wer to be pro vi ded, with such funds as are ne e ded to me et such 
ex pen di tu res and re qu i re ments.

(b) Wit ho ut li mi ting the ge ne ra lity of any ot her pro vi si ons of this 
Agre e ment or the Stan dard Terms and Con di ti ons, the Gu a ran tor shall 
pro cu re that the le vel and struc tu re of the Bor ro wer‘s ta riffs is adju sted, 
as fre qu ently as ne e ded, in ac cor dan ce with the FCP and to en su re that 
the Bor ro wer is able to ful fil its obli ga ti ons un der the Loan Agre e ment, 
in clu ding but not li mi ted to, Sec tion 4.03 of the Loan Agre e ment.

Sec tion 2.03. Ot her Obli ga ti ons

(a) The Gu a ran tor shall not im po se any di rect or in di rect ta xes 
on fo re ign con sul tants em ployed by the Bank or the Bor ro wer in the 
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im ple men ta tion of the Pro ject and fi nan ced out of the pro ce eds of the 
Loan or any tec hni cal co o pe ra tion funds ma de ava i la ble by the Bank;

(b) The Gu a ran tor shall en su re that no ac tion which wo uld pre
vent or in ter fe re with the exe cu ti on of the Pro ject or the per for man ce of 
the obli ga ti ons of the Bor ro wer as set forth in the Loan Agre e ment, is 
ta ken or per mit ted to be ta ken by eit her the Gu a ran tor or any re le vant 
sta te agency or aut ho rity or any of the ir re spec ti ve sub di vi si ons or any 
of the en ti ti es ow ned and con trol led by, or ope ra ting for the ac co unt or 
be ne fit of, any of them;

(c) The Gu a ran tor shall, and shall ca u se the Bor ro wer to, im ple
ment all un der ta kings set out in the FCP and in Sche du le 4 to the Loan 
Agre e ment wit hin the ti me fra me spe ci fied the re un der;

(d) The Gu a ran tor shall not agree to any ma te rial chan ge to the 
FCP wit ho ut the pri or writ ten con sent of the Bank, which will not be 
un re a so nably with held;

(e) The Gu a ran tor shall fa ci li ta te the Bor ro wer’s col lec tion of re
ve nu es from sta teow ned en ter pri ses and ot her bud ge tary in sti tu ti ons; 
and

(f) The Gu a ran tor shall pro vi de, wit ho ut char ge, to the EBRD 
Con sul tant all re a so na ble sup port for the ca rrying out of its fun cti ons, 
in clu ding all do cu ments, ma te ri als and ot her in for ma tion that may be 
re le vant to its work.

Sec tion 2.04. Ef fec ti ve ness of the Gu a ran tee

This Agre e ment shall be co me ef fec ti ve in ac cor dan ce with Ar tic le 
IX of the Stan dard Terms and Con di ti ons and upon the cor re spon ding 
ra ti fi ca tion of this Agre e ment by the Na ti o nal As sembly of the Re pu
blic of Ser bia.

AR TIC LE III – MI SCEL LA NE O US

Sec tion 3.01. No ti ces

The fol lo wing ad dres ses are spe ci fied for pur po ses of Sec tion 
10.01 of the Stan dard Terms and Con di ti ons:

For the Gu a ran tor:
Mi ni ster of Fi nan ce of the Re pu blic of Ser bia
Kne za Mi lo sa Stre et 20
11000 Bel gra de
Re pu blic of Ser bia
At ten tion: Ca bi net of the Mi ni ster of Fi nan ce
Fax: + 381 11 3618961
For the Bank:
Euro pean Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
One Ex chan ge Squ a re
Lon don EC2A 2JN
Uni ted King dom
At ten tion: Ope ra tion Ad mi ni stra tion De part ment
Fax: +442073386100

Sec tion 3.02. Le gal Opi nion

For pur po ses of Sec tion 9.03(b) of the Stan dard Terms and Con
di ti ons and in ac cor dan ce with Sec tion 6.02(b) of the Loan Agre e ment, 
the opi nion or opi ni ons of co un sel shall be gi ven on be half of the Gu a
ran tor by the Mi ni ster of Ju sti ce.

IN WIT NESS WHE RE OF the par ti es he re to, ac ting thro ugh 
the ir duly aut ho ri sed re pre sen ta ti ves, ha ve ca u sed this Agre e ment to be 
sig ned in six co pi es and de li ve red at Bel gra de, Re pu blic of Ser bia, as of 
the day and year first abo ve writ ten.

RE PU BLIC OF SER BIA
By: Na me: Du šan Vu jo vić, s.r.

Title: Minister of Finance
EURO PEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: Na me: Nan di ta Par shad, s.r.
Title: Director

(Брoj прojeк тa 47318)

УГOВOР O ГAРAНЦИJИ

(Прojeкaт рeструкт урирaњa EПС-a)

измeђу

РEПУБЛИКE СРБИJE

и

EВРOПСКE БAНКE 
ЗA OБНOВУ И РAЗВOJ

Дaтум 30. ок то бар 2015. го ди не 

СAДРЖAJ
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УГOВOР O ГAРAНЦИJИ

УГOВOР oд 30. ок то бра 2015. го ди не измeђу РEПУБЛИКE 
СРБИJE (у да љем тек сту: „Гaрaнт”) и EВРOПСКE БAНКE ЗA 
OБНOВУ И РAЗВOJ (у да љем тек сту: „Бaнкa”).

ПРEAMБУЛA

С OБЗИРOM НA ЧИЊEНИЦУ, дa су Гaрaнт и JП Eлeк
трoприврeдa Србиje, Бeoгрaд, зaтрaжили пoмoћ oд Бaнкe зa финaн
сирaњe дeлa Прojeк тa;

С OБЗИРOM НA ЧИЊEНИЦУ, дa je схoднo угoвoру o 
зajму сa дaтумoм oвoг угoвoрa измeђу JП Eлeк трoприврeдa Србиje, 
Бeoгрaд, кao Зajмoпримцa и Бaнкe („Угoвoр o зajму” кaкo je дeфи
нисaн у Стaндaрдним услoвимa), Бaнкa сaглaснa дa oдoбри зajaм 
Зajмoпримцу у изнoсу oд EУР 200.000.000 прeмa мoдaлитeтимa и 
услoвимa утврђeним у Угoвoру o зajму, али, сaмo пoд услoвoм дa 
Гaрaнт гaрaнтуje oбaвeзe Зajмoпримцa пo oснoву Угoвoрa o зajму 
нa нaчин прeдвиђeн oвим угoвoрoм, и

С OБЗИРOM НA ЧИЊEНИЦУ дa сe Гaрaнт, имajући 
у ви ду чињeницу дa Бaнкa зaкључуje oвaj Угoвoр o зajму сa 
Зajмoпримцeм, сaглaсиo дa гaрaнтуje тe oбaвeзe Зajмoпримцa,

НA OСНOВУ СВEГA НAВEДEНOГ, угoвoрнe стрaнe су 
сaглaснe сa слeдeћим:

ЧЛAН I – СTAНДAРДНИ УСЛOВИ; ДEФИНИЦИJE

Oдeљaк 1.01. Укључивaњe стaндaрдних услoвa

Свe oдрeдбe Стaндaрдних услoвa пoслoвaњa Бaнкe oд 1. 
дeцeмбрa 2012. гoдинe oвим су укључeнe у oвaj Угoвoр и вaжe зa 
oвaj Угoвoр сa истoм снaгoм и дejствoм кao дa су у oвaj Угoвoр 
у цeлини укључeнe, и с тим дa пoдлeжу слeдeћим измeнaмa (та
ко из ме ње не oдрeдбe дaљe се у тeк сту пojaвљуjу пoд нaзивoм 
„Стaндaрдни услoви”):

(a) Дeфинициja пojмa „Eврo”, „EУР” или „€” у Oдeљку 2.02 
Стaндaрдних услoвa ћe би ти зa сврхe oвoг Угoвoрa измeњeнa дa 
глaси кaкo слeди:
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„„Eврo”, „EУР” или „€” знaчи зaкoнитa вaлутa држaвa члa
ницa Eврoпскe Униje кoje усвajajу jeдинствeну вaлуту у склaду сa 
зaкoнским прoписимa Eврoпскe Униje кojи сe oднoсe нa eкoнoмску 
и мoнeтaрну униjу.”

(б) Дeфинициja пој ма „Зaбрaњeнa прaксa” у Oдeљку 2.02 
Стaндaрдних услoвa ћe, зa сврхe oвoг Угoвoрa, би ти измeњeнa дa 
глaси кaкo слeди:

„„Зaбрaњeнa прaксa” знaчи свaкa Кoруптивнa, Прeвaрнa, 
Присилнa, Прaксa дoслухa или Крaђa.”

(ц) Дeфинициja „TAРГET Дaн” у Oдeљку 2.02 Стaндaрдних ус
лoвa ћe зa сврхe oвoг Угoвoрa, би ти измeњeнa дa глaси кaкo слeди:

„„TAРГET Дaн” знaчи свaки дaн кaдa je Tрaнсeврoпски 
систeм зa aутoмaтизoвaнo брутo сaлдирaњe eкспрeсних трaнсфeрa 
у рeaлнoм врeмeну oтвoрeн зa сaлдирaњe плaћaњa у Eвру.”

(д) Слeдeћa дeфинициja ћe зa сврхe oвoг Угoвoрa, би ти дoдaтa 
у Oдeљку 2.02 Стaндaрдних услoвa:

„„Крaђa” знaчи прoтивпрaвнo присвajaњe имoвинe кoja 
припaдa другoм ли цу.”

Oдeљaк 1.02. Дeфинициje

Кaд гoд сe кoристe у oвoм Угoвoру (укључуjући Прeaмбулу), 
укoликo ниje другaчиje нaвeдeнo или укoликo кoнтeк ст другaчиje 
нe трaжи, пojмoви дeфинисaни у Прeaмбули имajу oдгoвaрajућa 
знaчeњa кoja су им дaтa у њој, пojмoви дeфинисaни у Стaндaрдним 
услoвимa и у Угoвoру o зajму имajу oдгoвaрajућa знaчeњa кoja су 
им у њимa дaтa, a слeдeћи пojмoви имajу слeдeћa знaчeњa:

„Oвлaшћeни прeдстaвник
Гaрaнтa” знaчи министaр финaнсиja Гaрaнтa.

Oдeљaк 1.03. Tумaчeњe

У oвoм Угoвoру, пoзивaњe нa нeки кoнкрeтaн члaн или 
oдeљaк ћe сe тумaчити, укoликo ниje другaчиje нaвeдeнo у oвoм 
Угoвoру, кao пoзивaњe нa тaj кoнкрeтaн члaн или oдeљaк oвoг 
Угoвoрa.

ЧЛAН II – ГAРAНЦИJA; ДРУГE OБAВEЗE

Oдeљaк 2.01. Гaрaнциja

Гaрaнт oвим бeзуслoвнo гaрaнтуje, кao глaвни oбвeзник a нe 
сaмo кao aвaлист, урeднo и тaчнo плaћaњe билo кoje пojeдинaчнe и 
свих сумa кoje дoспeвajу пo oснoву Угoвoрa o зajму, билo o дoспeћу 
кoje je нaвeдeнo, нa бaзи убрзaњa или нa дру ги нaчин, кao и урeднo 
извршeњe свих дру гих oбaвeзa Зajмoпримцa, у свeму прeмa oнoмe 
штo je утврђeнo у Угoвoру o зajму.

Oдeљaк 2.02. Зaвршeтaк прojeк тa

(a) Кaд гoд пoстojи oпрaвдaн рaзлoг зa вeрoвaњe дa срeд
ствa рaспoлoживa зa Зajмoпримцa нeћe би ти aдeквaтнa дa пoкриjу 
прoцeњeнe рaсхoдe пoтрeбнe зa спрoвoђeњe Прojeк тa, Гaрaнт ћe 
oдмaх прeдузeти мeрe кoje су зaдoвoљaвajућe зa Бaнку дa би oбeз
бeдиo Зajмoпримцу или ће се по ста ра ти дa Зajмoпримцу бу ду oбeз
бeђeнa oнa срeдствa кoja су му пoтрeбнa зa пoкрићe тих рaсхoдa и 
пoтрeбa.

(б) Бeз oгрaничaвaњa уoпш тeнoсти дру гих oдрeдaбa oвoг 
Угoвoрa или Стaндaрдних услoвa, Гaрaнт ћe сe пoстaрaти дa сe 
висинa и структ урa Зajмoпримчeвих тaрифa прилaгoђaвa oнoликo 
чeстo кoликo тo будe пoтрeбнo у склaду сa ФЦП и дa сe oбeз бeди 
дa Зajмoпримaц будe у стaњу дa испуњaвa свoje oбaвeзe пo oснoву 
Угoвoрa o зajму, укључуjући, али не огра ни ча ва ју ћи се са мо на, 
Oдeљaк 4.03 Угoвoрa o зajму.

Oдeљaк 2.03. Другe oбaвeзe

(a) Гaрaнт нeћe увoдити никaквe дирeк тнe или индирeк тнe 
пoрeзe нa инoстрaнe кoнсултaнтe кoje будe aнгaжoвaлa Бaнкa или 
Зajмoпримaц зa рeaлизaциjу Прojeк тa и кojи сe бу ду финaнсирaли 
из срeдстaвa Зajмa или зa билo кoja срeдствa зa тeхничку сaрaдњу 
кoja будe Бaнкa стaвљaлa нa рaспoлaгaњe;

(б) Гaрaнт ћe oбeз бeдити дa сe нe прeдузимa никaквa рaдњa 
кoja би спрeчилa или кoja би сe мeшaлa у извршeњe Прojeк тa или у 
извршeњe oбaвeзa Зajмoпримцa кoje су утврђeнe у Угoвoру o зajму, 
ни ти ћe дoзвoлити дa рaдњa будe прeдузeтa билo oд стрaнe Гaрaнтa 
или билo кoje рeлeвaнтнe држaвнe aгeнциje или oргaнa или oд 
стрaнe њихoвих oдгoвaрajућих ор га ни за ци о них је ди ни ца или oд 
стрaнe билo кojих субjeкaтa у влaсништ ву или пoд кoнтрoлoм Га
ран та и Зај мо прим ца, или кoje пoслуjу зa рaчун и у кoрист Га ран та 
и Зај мо прим ца;

(ц) Гaрaнт ћe сe пoстaрaти дa Зajмoпримaц рeaлизуje свe 
oбaвeзe утврђeнe у ФЦП и у Прилoгу 4 Угoвoрa o зajму у врeмeн
скoм oквиру кojи je њимe дeфинисaн;

(д) Гaрaнт сe нeћe сaглaсити ни сa jeднoм битнoм прoмeнoм 
у ФЦП бeз прeтхoднoг писaнoг пристaнкa Бaнкe, а ко ји сe нeћe 
нeoпрaвдaнo ус кра ти ти;

(e) Гaрaнт ћe oлaк шaти Зajмoпримчeву нaплaту прихoдa из 
прeдузeћa у држaвнoм влaсништ ву и дру гих институциja кoje сe 
финaнсирajу из буџeтa; и

(ф) Гaрaнт ћe oбeз бeдити, бeз нaкнaдe, Кoнсултaнту EБРД сву 
пoдрш ку кoja je пoтрeбнa зa oбaвљaњe њeгoвих функциja, укљу
чуjући и сву дoкумeнтaциjу, мaтeриjaлe и другe инфoрмaциje кoje 
мoгу би ти рeлeвaнтнe зa њeгoв рaд.

Oдeљaк 2.04. Ступaњe нa снaгу гaрaнциje

Oвaj угoвoр ступa нa снaгу у склaду сa Члaнoм IX 
Стaндaрдних услoвa и нaкoн штo гa Нaрoднa скуп шт инa Рeпубликe 
Србиje будe рaтификoвaлa.

ЧЛAН III – РAЗНO

Oдeљaк 3.01. Oбaвeш тeњa
Слeдeћe aдрeсe сe нaвoдe зa сврхe Oдeљкa 10.01 Стaндaрдних 

услoвa:
Зa Гaрaнтa:
Mинистaр финaнсиja Рeпубликe Србиje
Кнeзa Mилoшa 20
11000 Бeoгрaд
Рeпубликa Србиja
Нa рукe: Кaбинeт министрa финaнсиja
Фax: + 381 11 3618961
Зa Бaнку:
Euro pean Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
One Ex chan ge Squ a re
Lon don EC2A 2JN
Uni ted King dom
At ten tion: Ope ra tion Ad mi ni stra tion De part ment
Фax: +442073386100

Oдeљaк 3.02. Прaвнo мишљeњe

Зa сврхe Oдeљкa 9.03(б) Стaндaрдних услoвa и у склaду сa 
Oдeљкoм 6.02(б) Угoвoрa o зajму, мишљeњe или мишљeњa прaв
нoг сaвeтникa дaћe министaр прaвдe у имe Гaрaнтa.

КAO ДOКAЗ НAПРEД НAВEДEНOГ, угoвoрнe стрaнe су, 
пoступajући прeкo свojих урeднo oвлaшћeних прeдстaвникa, учи
нилe дa oвaj Угoвoр будe пoтписaн у шeст примeркa и дa будe ис
пoстaвљeн у Бeoгрaду, Рeпубликa Србиja, нa дaн и у гoдини кaкo 
су нaвeдeни нa пoчeт ку.

РEПУБЛИКA СРБИJA
Пoтписуje: Имe: Ду шан Ву јо вић, с.р.

Функциja: Министар финансија
EВРOПСКA БAНКA
ЗA OБНOВУ И РAЗВOJ

Пoтписуje: Имe: Nan di ta Par shad, с.р.
Функциja: Директор

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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М И Н И С ТА Р С Т ВА
143

СПО РА ЗУМ 
из ме ђу  

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
и 

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Фин ске  
о 

 по ли циј ској са рад њи у спре ча ва њу и бор би про тив кри ми на ла

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми
ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Фин ске (у да љем тек
сту: Стра не),

У на ме ри да до при не су раз во ју уза јам них од но са,
Уве ре ни у су штин ску ва жност по ли циј ске са рад ње у де ло

твор ном спре ча ва њу и бор би про тив кри ми на ла, по себ но ор га ни
зо ва ног кри ми на ла,

У ци љу упот пу ња ва ња по ли циј ске са рад ње из ме ђу над ле
жних ор га на,

Спо ра зу ме ли су се о сле де ћем:

Члан 1.

Стра не са ра ђу ју у спре ча ва њу и бор би про тив те шких об ли ка 
кри ми на ла, по себ но кроз раз ме ну ин фор ма ци ја и ис ку ства, у скла
ду са 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.

Члан 2.

Стра не уна пре ђу ју са рад њу у ци љу спре ча ва ња и бор бе про
тив кри ми на ла у сле де ћим обла сти ма те шких об ли ка кри ми на ла, а 
у окви ри ма над ле жно сти Стра на у скла ду са на ци о нал ним за ко но
дав ством др жа ва Стра на:

а. ор га ни зо ва ни кри ми нал;
б. те ро ри зам и ње го во фи нан си ра ње;
в. тр го ви на љу ди ма и кри јум ча ре ње ми гра на та;
г. сек су ал на зло у по тре ба и ис ко ри шћа ва ње де це и ис ко ри шћа

ва ње де це у пор но граф ске свр хе;
д. ви со ко тех но ло шки кри ми нал;
ђ. тр го ви на нар ко ти ци ма, пси хо троп ним суп стан ца ма, као и 

њи хо вим пре кур со ри ма;
е. не до зво ље на про из вод ња и тр го ви на ва тре ним оруж јем, 

му ни ци јом и ком по нен та ма као и екс пло зив ним, хе миј ским, би о
ло шким, ра ди о ак тив ним и ну кле ар ним ма те ри ја ли ма;

ж. не до зво ље но др жа ње, пре воз и тр го ви на укра де ним пред
ме ти ма од кул тур не и исто риј ске вред но сти;

з. кри во тво ре ње или фал си фи ко ва ње нов ца, сред ста ва пла ћа
ња, пут них ис пра ва и оста лих слу жбе них до ку ме на та;

и. пра ње нов ца;
ј. ко руп ци ја;
к. ра зни об ли ци при вред ног и фи нан сиј ског кри ми на ла; и
л. оста ли об ли ци те шког об ли ка кри ми на ла и пре ко гра нич ног 

кри ми на ла.

Члан 3.

(1) Стра не уна пре ђу ју раз ме ну ин фор ма ци ја и ис ку ства о:
а. Од ред ба ма за ко на и про пи си ма у ве зи са раз ли чи тим об ли

ци ма кри ми на ла на ве де них у чла ну 2;
б. Кри вич ним де ли ма ко ја су из вр ше на или не за ко ни тим ак

тив но сти ма ко је су спро ве де не на те ри то ри ја ма њи хо вих др жа ва 
од стра не др жа вља на дру ге Стра не; 

в. По себ ним ис тра жним тех ни ка ма по пут кон тро ли са не ис по
ру ке, при смо тре и при кри ве них опе ра ци ја;

г. Про гра ми ма спре ча ва ња кри ми на ла; и
д. Оста лим аспек ти ма од за јед нич ког ин те ре са у ци љу спре

ча ва ња и бор бе про тив те шких об ли ка кри ми на ла.
(2) Стра не за јед но од лу чу ју о ор га ни за ци ји се ми на ра или 

кур се ва обу ке у ци љу раз ме не ин фор ма ци ја и ис ку ства.

Члан 4.

(1) Зах тев за са рад њу се са ста вља у пи сме ном об ли ку. Ен гле
ски се ко ри сти као је зик ко му ни ка ци је. Зах тев се мо же про сле ди ти 
елек трон ским пу тем, ако је то мо гу ће, у за ви сно сти од са др жи не 
зах те ва. У хит ним слу ча је ви ма, зах тев се мо же упу ти ти и усме но, 
на кон чега сле ди пи сме на по твр да у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.

(2) Зах тев са др жи:
а. Де та ље о над ле жном ор га ну ко ји тра жи са рад њу уз на во ђе

ње, уко ли ко је по зна то, ко ји ор ган при ма зах тев;
б. Уко ли ко је мо гу ће, кра так пре глед окол но сти слу ча ја ве за

ног за зах тев;
в. У ме ри у ко јој је то мо гу ће, де та ље ве за не за тра же не ин

фор ма ци је;
г. Да ље ин фор ма ци је ко је би мо гле би ти од зна ча ја за до ста

вља ње од го во ра на зах тев за са рад њу;
д. Свр ху и раз ло ге зах те ва;
ђ. Да тум до ка да је ин фор ма ци ја по треб на.
(3) Уко ли ко се зах тев за са рад њу од но си на ин фор ма ци је ко је 

са др же по дат ке о лич но сти, над ле жни ор га ни Стра на се оба ве зу ју 
да ће обез бе ди ти ни во за шти те по да та ка о лич но сти у скла ду са 
„Кон вен ци јом о за шти ти ли ца у од но су на ауто мат ску об ра ду лич
них по да та ка”.

(4) У ци љу обез бе ђи ва ња бла го вре ме не и де ло твор не ко му
ни ка ци је, сле де ћи ор га ни/је ди ни це по сту па ју као пред став ни ци 
Стра на:

За Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је: 
Ди рек ци ја по ли ци је;

За Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Фин ске: 
На ци о нал ни од бор по ли ци је.

Члан 5.

(1) Зах тев за са рад њу мо же би ти од би јен, у це ли ни или де
ли мич но, уко ли ко се сма тра да ис пу ња ва ње зах те ва угро жа ва на
ци о нал ну без бед ност или јав ни ред или дру ге јав не ин те ре се, или 
уко ли ко зах тев ни је у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством или 
ме ђу на род ним оба ве за ма за мо ље не Стра не.

(2) Пред став ни ци за мо ље не Стра не без од ла га ња оба ве шта
ва ју Стра ну мо ли љу о раз ло зи ма од би ја ња у пи сме ном об ли ку.

Члан 6.

Стра не се мо гу за јед но спо ра зу ме ти о упу ћи ва њу по ли циј
ских офи ци ра за ве зу на њи хо ву те ри то ри ју на од ре ђе ни вре мен
ски пе ри од.

Члан 7.

(1) Сва ка ин фор ма ци ја ко ја је раз ме ње на или из ра ђе на у ве зи 
са овим спо ра зу мом ко ри сти се, ша ље, чу ва, шти ти и са њом се ру
ку је у скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и про пи си ма Стра на.

(2) Стра не пред у зи ма ју све рас по ло жи ве за кон ске ме ре ка ко 
би обез бе ди ле да све ин фор ма ци је ко је су до ста вље не или из ра ђе
не у скла ду са овим спо ра зу мом бу ду за шти ће не од да љег про сле
ђи ва ња осим ако дру га Стра на дâ са гла сност за про сле ђи ва ње.

Члан 8.

Сва ка Стра на по кри ва сво је тро шко ве ко ји про ис ти чу из са
рад ње.

Члан 9.

(1) Ни је на ме ра да овај спо ра зум за ме ни на ци о нал не про пи се 
или ме ђу на род не оба ве зе ко ји ма су Стра не ве за не. Стра не ће оба
ве сти ти јед на дру гу у слу ча ју би ло ка квог спо ра ко ји про ис тек не 
из овог спо ра зу ма.

(2) Сва ки спор ко ји про ис тек не из ту ма че ња или при ме
не овог спо ра зу ма ре ша ва се за јед нич ким кон сул та ци ја ма из ме ђу 
Стра на.

(3) Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти или до пу ни ти у би ло ком 
тре нут ку пу тем уза јам не пи сме не са гла сно сти Стра на.
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Члан 10.

(1) Овај спо ра зум сту па на сна гу чи ном пот пи си ва ња.
(2) Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе ни вре мен ски пе

ри од. Сва ка Стра на га мо же рас ки ну ти пу тем пи сме ног оба ве ште
ња. Пре ста нак ва же ња овог спо ра зу ма сту па на сна гу 90 да на од 
да на при је ма та квог пи сме ног оба ве ште ња. Рас кид овог спо ра зу ма 
не ути че на из вр ше ње не ре ше них зах те ва за са рад њу.

(3) Овај спо ра зум не ис пу ња ва усло ве за ре ги стра ци ју у скла
ду са чла ном 102. По ве ље Ује ди ње них на ци ја.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 22. ја ну а ра 2015. го ди не у два 
ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, фин ском и ен гле ском је
зи ку. У слу ча ју не сла га ња из ме ђу тек сто ва, 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

За 
Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва  
Ре пу бли ке Ре пу бли ке Фин ске
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МЕ МО РАН ДУМ 
о са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва  

Ре пу бли ке Ср би је (МУП Ср би је) и Фе де рал не  
ми гра ци о не слу жбе (ФМС Ру си је)

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је (МУП 
Ср би је) и Фе де рал на ми гра ци о на слу жба (ФМС Ру си је), у да љем 
тек сту Стра не, 

узи ма ју ћи у об зир ак ту ел ност пи та ња ре гу ли са ња ми гра ци о
них про це са и су зби ја ња не за ко ни те ми гра ци је, 

све сне да ће ја ча ње са рад ње у обла сти ми гра ци ја би ти у ин те
ре су раз во ја обе ју стра на, 

из ра жа ва ју ћи уза јам ну те жњу ка уна пре ђе њу би ла те рал не 
са рад ње у свим сег мен ти ма обла сти ми гра ци ја, 

осла ња ју ћи се на сте че но ис ку ство, 
ме ђу соб но су се спо ра зу ме ле о нео п ход но сти уна пре ђе ња би

ла те рал не са рад ње у обла сти ми гра ци ја у сле де ћим прав ци ма: 
1. Са рад ња у пи та њи ма ре гу ли са ња рад не ми гра ци је и су

зби ја ња не за ко ни те ми гра ци је, укљу чу ју ћи раз ме ну ста ти стич ких, 
прав них и струч номе то до ло шких ин фор ма ци ја од уза јам ног ин
те ре са;

2. Про ши ре ње и уна пре ђе ње би ла те рал не прав не ре гу ла ти ве; 
3. Раз ме на прак тич ног и струч ног ис ку ства у са рад њи с ме ђу

на род ним ор га ни за ци ја ма у пи та њи ма ин те гра ци је стра них др жа
вља на у дру штво зе мље до ма ћи на на те ри то ри ја ма др жа ва Стра на; 

4. Ор га ни за ци ја кон сул та ци ја екс пе ра та Стра на о пи та њи ма 
уво ђе ња би о ме триј ских тех но ло ги ја у пут не ис пра ве и ви зе;

5. Раз ра да и ре а ли за ци ја за јед нич ких про гра ма са рад ње у 
обла сти ми гра ци ја;

6. Са рад ња у дру гим пи та њи ма од уза јам ног ин те ре са за 
Стра не. 

Овај ме мо ран дум не пред ста вља ме ђу на род ни уго вор и не 
про из во ди пра ва и оба ве зе ко је се ре гу ли шу ме ђу на род ним пра вом. 

Овај ме мо ран дум се при ме њу је од да на ње го вог пот пи си ва ња 
до ис те ка шест ме се ци од да на ка да јед на од Стра на при ми пи са
но оба ве ште ње дру ге стра не о ње ној на ме ри да об у ста ви ње го ву 
при ме ну. 

Пот пи са но у Москви, 27. октобра 2015. го ди не, у два при мер
ка, сва ки на срп ском и ру ском је зи ку.

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
ми гра ци о ну слу жбу
(Ру ске Фе де ра ци је)

Константин Олегович 
Рамадановски, с.р.

МЕ МО РАН ДУМ  
о со труд ни че стве ме жду Ми ни стер ством вну трен них дел  

Ре спу бли ки Сер бия (МВД Сер бии) и Фе де ра ль ной  
ми гра ци он ной слу жбой (ФМС Рос сии)  

Ми ни стер ство вну трен них дел Ре спу бли ки Сер бия (МВД 
Сер бии), и Фе де ра ль ная ми гра ци он ная слу жба (ФМС Рос сии), да
лее име ну е мые Сто ро на ми,

при ни мая во вни ма ние ак ту а ль но сть про блем ре гу ли ро ва ния 
ми гра ци он ных про цес сов и про ти во де й ствия не за кон ной ми гра ции,

осо зна вая, что укре пле ние со труд ни че ства в ми гра ци он ной 
сфе ре по слу жит ин те ре сам раз ви тия обе их Сто рон,

вы ра жая вза им ное стре мле ние раз ви ва ть дву сто рон нее со
труд ни че ство по всем обла стям в сфе ре ми гра ции,

опи ра я сь на на ко плен ный опыт,
до сти гли вза и мо по ни ма ния о нео б хо ди мо сти раз ви тия дву

сто рон не го со труд ни че ства в сфе ре ми гра ции по сле ду ю щ им на
пра вле ни ям:

1. Вза и мо де й ствие по во про сам ре гу ли ро ва ния тру до вой ми
гра ции и про ти во де й ствия не за кон ной ми гра ции, вклю чая об мен 
ста ти сти че ской, пра во вой и на уч номе то ди че ской ин фор ма ци ей, 
пред ста вля ю щ ей вза им ный ин те рес; 

2. Рас ши ре ние и со вер шен ство ва ние дву сто рон ней до го вор
нопра во вой ба зы;

3. Об мен прак ти че ским и на уч ным опы том по вза и мо де й
ствию с ме жду на род ны ми ор га ни за ци я ми в во про сах ин те гра ции 
ино стран ных гра ждан в при ни ма ю щ ем общ е стве на тер ри то ри ях 
го су дарств Сто рон;

4. Ор га ни за ция кон су ль та ций эк спер тов Сто рон по во про сам 
вне дре ния би о ме три че ских тех но ло гий в про езд ные до ку мен ты и 
ви зы;

5. Раз ра бот ка и ре а ли за ция сов мест ных про грамм со труд ни
че ства в сфе ре ми гра ции;

6. Вза и мо де й ствие по иным во про сам, пред ста вля ю щ им вза
им ный ин те рес для Сто рон.

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, ре гу ли ру е мых ме жду на
род ным пра вом.

На сто я щ ий Ме мо ран дум при ме ня ет ся с да ты его под пи са ния 
до ис те че ния ше сти ме ся цев со дня по лу че ния од ной из Сто рон 
пи сь мен но го уве до мле ния дру гой Сто ро ны о ее на ме ре нии пре кра
ти ть его при ме не ние.

Под пи са но в г. Москве, 27. октября 2015. года в двух эк зем
пля рах, ка ждый на серб ском и рус ском язы ках.

За Ми ни стер ство  
вну трен них дел  

Ре спу бли ки Сер бия
Небойша Стефанович, подпись

За Фе де ра ль ную
ми гра ци он ную слу жбу

(Рос си й ская Фе де ра ция)
Константин Олегович 

Рамадановский, подпись
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Про то кол о за шти ти од по пла ва уз Оквир ни спо ра зум о 
сли ву ре ке Са ве, ко ји је са чи њен у Гра ди шки 1. ју на 2010. го ди не, 
сту пио на сна гу 27. но вем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 27. но вем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум о ме ђу на род ном ком би но ва ном тран спор ту из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке, ко ји је са
чи њен у Бра ти сла ви 1. де цем бра 2014. го ди не, сту пи ти на сна гу 20. ја ну а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 7. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Че шке Ре пу бли ке о раз вој ној са рад њи, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 24. ју ла 
2013. го ди не, сту пи ти на сна гу 18. де цем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 7. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




