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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске
о узајамној заштити тајних података
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити
тајних података, који је донела Народна скупштина Републике Ср
бије на Деветој седници Другог редовног заседања у 2015. години,
18. децембра 2015. године.
ПР број 174
У Београду, 21. децембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити
тајних података
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података,
потписан у Варшави, 11. јуна 2015. године, у оригиналу на срп
ском, пољском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ
O УЗАЈАМНОЈ ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Влада Републике Србије и Влада Републике Пољске (у даљем
тексту: „стране”),
узимајући у обзир потребу за гарантовањем делотворне за
штите тајних података који су размењени између страна или су на
стали у оквиру њихове сарадње,
у намери да усвоје јединствене прописе у облaсти заштите
тајних података,

поштујући обавезујућа правила међународног права и нацио
налног законодавства страна,
споразумеле су се следеће:
Члан 1.
Циљ споразума
Циљ овог споразума је да успостави правила за заштиту тај
них података који се размењују између страна или настају у току
сарадње.
Члан 2.
Дефиниције
Ради примене овог споразума наведени појмови имају следе
ће значење:
1) тајни подаци јесу сви подаци, без обзира на облик, сред
ства за њихово записивање и начин на који су записани, као и сви
предмети или њихови делови чија је израда у току и који захтевају
заштиту од неовлашћеног откривања, у складу са националним за
конодавством страна и овим споразумом;
2) надлежни органи јесу органи који су наведени у члану 4.
овог споразума;
3) овлашћени органи јесу органи јавне власти, физичка ли
ца, правна лица или други органи надлежни да стварају, преносе,
примају, чувају, штите и користе тајне податке, у складу са нацио
налним законодавством сваке стране;
4) уговор са тајним подацима јесте уговор чије извршење
подразумева остваривање увида у тајне податке или стварање та
квих података;
5) уговарач – извршилац посла јесте физичко лице, правно
лице или други орган у оквиру правног система једне стране који
поседују пословну способност да закључују уговоре са тајним по
дацима;
6) уговарач – наручилац посла јесте орган јавне власти, фи
зичко лице, правно лице или други орган у оквиру правног систе
ма једне Стране који поседују пословну способност да закључују
уговоре са тајним подацима;
7) давалац јесте страна, физичко лице, правно лице или дру
ги орган у оквиру правног система једне стране која ствара и до
ставља тајне податке примаоцу;
8) прималац јесте страна, физичко лице, правно лице или
други орган у оквиру правног система једне од страна која прима
тајне податке од даваоца;
9) трећа страна јесте међународна организација или држава
која није страна у овом споразуму, физичко лице или други орган у
оквиру правног система те државе.
Члан 3.
Ознаке степена тајности
1. Тајним подацима се додељују ознаке степена тајности у
складу са њиховим садржајем и националним законодавством
даваоца. Прималац гарантује да ће тајним подацима које прими
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обезбедити најмање еквивалентан степен заштите у складу са ста
вом 3. овог члана.
2. Ознаку степена тајности податка може изменити или скину
ти једино надлежни орган коју је ту ознаку доделио тајном податку.
Прималац ће бити писмено обавештен о свакој промени или скида
њу ознаке степена тајности са података који је претходно примио.
3. Стране су сагласне да су следеће ознаке степена тајности
еквивалентне:
Република Србија

Република Пољска

Еквивалент на енглеском

ДРЖАВНА ТАЈНА

ŚCIŚLE TAJNE

TOP SEСRET

СТРОГО ПОВЕРЉИВО

TAJNE

SECRET

ПОВЕРЉИВО

POUFNE

CONFIDENTIAL

ИНТЕРНО

ZASTRZEŻONE

RESTRICTED

Члан 4.
Надлежни органи
1. Надлежни органи за примену овог споразума су:
1) За Републику Србију: Канцеларија Савета за националну
безбедност и заштиту тајних података;
2) За Републику Пољску: директор Агенције за унутрашњу
безбедност.
2. Стране се узајамно обавештавају дипломатским путем о
свим променама у вези са надлежним органима наведеним у ставу
1. овог члана или о променама њихове надлежности.
Члан 5.
Принципи заштите тајних података
1. Стране доносе потребне мере ради заштите тајних подата
ка који су достављени или створени као резултат сарадње између
страна или овлашћених тела, укључујући податке који су настали
у вези са извршењем уговора са тајним подацима, у складу са овим
споразумом и националним законодавством страна.
2. Прималац ће користити тајне податке искључиво у сврхе у
које су достављени.
3. Приступ тајним подацима биће одобрен само оним лицима
која поступају у складу с принципом „потребно је да зна” и која су
овлашћена да остваре увид у податке, у складу са националним за
конодавством примаоца.
4. Прималац неће уступити трећој страни податке који се наво
де у ставу 1. овог члана, без претходног писaног одобрења даваоца.
Члан 6.
Безбедносни сертификати
У примени овог споразума, стране ће међусобно признати
безбедносне сертификате за физичка лица и безбедносне сертифи
кате за правна лица који су издати у складу са националним зако
нодавством друге стране.
Члан 7.
Уговори са тајним подацима
1. Пре закључивања уговора са тајним подацима који се од
носи на остваривање увида у податке са ознаком степена тајности
ПОВЕРЉИВО/POUFNE или више, уговарач – наручилац посла
подноси захтев свом надлежном органу да од надлежног органа
друге стране тражи издавање потврде да уговарач – извршилац по
сла поседује важећи сертификат за правна лица који одговара сте
пену тајности података у које треба остварити увид.
2. Издавање сертификата из става 1. овог члана једнако је га
ранцији да су спроведене потребне радње на основу којих се сма
тра да уговарач – извршилац испуњава критеријуме из области
заштите тајних података који су утврђени националним законодав
ством стране на чијој територији је његово седиште.
3. Тајни подаци неће бити доступни уговарачу – извршиоцу
посла док не добије сертификат који се наводи у ставу 1. овог члана.
4. Уговарач – наручилац посла доставља уговарачу – изврши
оцу безбедносно упутство за правно лице које је потребно за из
вршење уговора са тајним подацима и чини саставни део сваког
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уговора с тајним подацима. Безбедносно упутство за правно лице
садржи одредбе о безбедносним захтевима, и то:
1) попис врста тајних података које се односе на уговор са тај
ним подацима, при чему се узимају у обзир њихови степени тајности;
2) правила за додељивање ознаке степена тајности подацима ко
ји су настали током извршења одређеног уговора са тајним подацима.
5. Уговарач – наручилац посла доставља примерак безбедно
сног упутства за правно лице свом надлежном органу који ће га
проследити надлежном органу уговарача – извршиоца посла.
6. Извршење уговора са тајним подацима у делу који се одно
си на остваривање увида у тајне податке биће могуће под условом
да уговарач – извршилац посла испуни критеријуме за заштиту тај
них податка, у складу са безбедносним упутством за правно лице.
7. Сваки подуговарач је дужан да испуни исте услове за за
штиту тајних података, као и уговарач – извршилац посла.
Члан 8.
Пренос тајних података
1. Тајни подаци се преносе дипломатским путем.
2. Подаци са ознаком степена тајности ИНТЕРНО/ZASTRZE
ŻONE и ПОВЕРЉИВО/POUFNE могу се пренети преко овлашће
них превозника у складу са националним законодавством стране
преносиоца.
3. У хитним случајевима, осим ако није могуће користити
друге начине преноса, уколико су испуњени безбедносни захтеви
прописани националним законодавством Стране преносиоца, до
звољава се да пренос података степена тајности ИНТЕРНО/ZA
STRZEŻONE и ПОВЕРЉИВО/POUFNE изврши овлашћено лице.
4. Надлежни органи страна могу се договорити око других
начина преноса тајних података који обезбеђују заштиту од нео
влашћеног откривања.
5. Страна прималац писаним путем потврђује пријем тајних
података.
Члан 9.
Умножавање и превођење тајних података
1. Умножавање и превођење тајних података врши се у скла
ду са националним законодавством сваке стране. Умножени и пре
ведени подаци биће заштићени на исти начин као оригинали. Број
умножених примерака и превода треба свести на број који се зах
тева у службене сврхе.
2. Подаци са ознаком тајности ДРЖАВНА ТАЈНА/ŚCIŚL
E
TAJNE умножавају се и преводе само уз претходно прибављено
одобрење даваоца.
Члан 10.
Уништење тајних података
1. Не доводећи у питање став 2. овог члана, тајни подаци се
уништавају у складу са националним законодавством примаоца
тако да се онемогући њихова делимична или потпуна реконструк
ција.
2. Подаци са ознаком степена тајности ДРЖАВНА ТАЈНА/
ŚCIŚLE TAJNE не уништавају се него се враћају даваоцу.
Члан 11.
Посете
1. Не доводећи у питање примену ст. 5. и 6. овог члана, лици
ма која долазе у посету са територије државе једне стране на тери
торију државе друге стране, биће одобрен увид у тајне податке са
мо по пријему писменог одобрења надлежног органа друге стране.
2. Надлежни орган стране домаћина прима захтев за посету од
надлежног органа друге стране најмање 30 дана пре планиране по
сете из става 1. овог члана, а у хитним случајевима и у краћем року.
3. Захтев за посету из става 2. овог члана треба да садржи
следеће:
1) сврху, датум и програм посете;
2) име и презиме, датум и место рођења, држављанство и број
путне исправе посетиоца;
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3) функцију посетиоца и назив органа чији је он представник;
4) степен тајности и датум важења безбедносног сертификата
за физичка лица који поседује посетилац;
5) назив и адресу органа који се посећује;
6) име и презиме, функцију лица које ће бити посећено;
7) датум, потпис и службени печат надлежног органа.
4. Ради заштите личних података из става 3. овог члана који
се достављају у вези са ст. 1, 5. и 6. овог члана, примењиваће се
следеће одредбе овог споразума и национално законодавство сваке
стране:
1) лични подаци које прими страна домаћин биће коришћени
искључиво у сврху и под условима које је дефинисала страна до
ставилац;
2) страна домаћин чуваће личне податке онолико колико је
потребно да се они обраде;
3) у случају да лични подаци буду достављени у супротности
са националним законодавством страна, страна доставилац обаве
стиће о томе страну домаћина која ће бити обавезна да те податке
уклони на начин да онемогући њихову делимичну или потпуну ре
конструкцију;
4) страна доставилац преузима одговорност за тачност лич
них података које доставља и, у случају да су они неистинити или
непотпуни, обавештава о томе страну домаћина која ће бити обаве
зна да исправи или уклони те податке;
5) страна домаћин и страна доставилац су обавезне да воде
евиденцију о достави, пријему и уклањању личних података;
6) страна доставилац и страна домаћин су обавезне да личне
податке који су предмет обраде делотворно заштите од откривања
неовлашћеним лицима, недозвољених измена, губитка, оштећења
или уништења.
5. Надлежни орган може саставити спискове лица овлашће
них да реализују периодичне посете у вези са извршењем одређе
ног пројекта, програма или уговора. Ти спискови садрже податке
који су предвиђени у ставу 3. овог члана с роком важења од 12 ме
сеци. Када надлежни органи одобре такве спискове, датуме посета
ће договорити непосредно орган који шаље посетиоце и орган који
их прима у складу са договореним условима.
6. Орган који шаље посетиоце и орган који их прима ће непо
средно организовати посете које се односе на остваривање увида у
податке са ознаком степена тајности ИНТЕРНО/ZASTRZEŻONE.
Члан 12.
Повреда прописа о безбедности у вези са
узајамном заштитом тајних података
1. Повреда безбедности тајних података је радња или пропуст
у супротности са одредбама овог споразума или националним за
конодавством страна, укључујући и недозвољено откривање тај
них података.
2. О повреди безбедности тајних података даваоца или тајних
података насталих као резултат сарадње страна, односно о посто
јању сумње да је повреда наступила, одмах се извештава надлежни
орган стране на чијој територији се догодила повреда безбедности
или постоји сумња да је та повреда наступила.
3. Свака повреда безбедности или постојање сумње о насту
пању повреде биће истражени, у складу са националним законо
давством стране на чијој територији се то догодило.
4. У случају повреде безбедности из става 1. овог члана, над
лежни орган стране на чијој територији је повреда наступила, оба
вестиће писаним путем другу страну о тој чињеници, околностима
и резултатима радњи из става 3. овог члана.
5. Надлежни органи страна, на захтев једног од њих, дужни
су да сарађују у спровођењу радњи које су предвиђене у ставу 3.
овог члана.
Члан 13.
Језици
У примени одредаба овог споразума, стране ће користи
ти енглески језик, односно своје службене језике, с тим што ће
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обезбедити превод на службени језик друге стране, односно пре
вод на енглески језик.
Члан 14.
Трошкови
Свака страна сносиће трошкове који настану у примени одре
даба овог споразума.
Члан 15.
Консултације
1. Надлежни органи страна обавестиће се узајамно о свим из
менама и допунама националног законодавства у вези са заштитом
тајних података које утичу на примену одредаба овог споразума.
2. Надлежни органи ће се, на захтев једног од њих, консулто
вати како би остварили блиску сарадњу у примени одредаба овог
споразума.
3. Свака страна омогућиће представницима надлежног органа
друге стране да дођу у посету на њену територију, како би се раз
мотриле процедуре за заштиту тајних података које је доставила
друга страна.
4. Ради остваривања успешне сарадње у области која је пред
мет овог споразума, надлежни органи страна могу, у оквиру својих
овлашћења утврђених националним законодавством закључити
детаљније техничке или организационе споразуме.
Члан 16.
Решавање спорова
1. Сви спорови у вези са применом овог споразума решаваће
се непосредним преговорима између надлежних органа страна.
2. Уколико решење спора не може бити постигнуто на начин
наведен у ставу 1. овог члана, спор ће бити решен дипломатским
путем.
Члан 17.
Непосредна размена тајних података
1. Обавештајне и контраобавештајне службе страна, као и
службе које се баве полицијским пословима могу непосредно да
размењују тајне податке.
2. Списак тих служби и тела страна биће достављене дипло
матским путем.
Члан 18.
Завршне одредбе
1. Овај споразум ступа на снагу у складу са националним за
конодавством сваке Стране, што ће бити потврђено узајамном раз
меном нота. Споразум ступа на снагу првог дана другог месеца на
кон пријема последње ноте.
2. Овај споразум може бити измењен на основу писмене са
гласности обе стране. Такве измене ступају на снагу у складу са
одредбама става 1. овог члана.
3. Овај споразум се закључује на неодређенo време. Свака
страна може отказати овај споразум достављањем писаног обаве
штења о отказу другој страни. У том случају важење овог спора
зума истиче након шест месеци од пријема обавештења о отказу.
4. У случају отказа, на све тајне податке који су размењени
или настали на основу овог споразума, стране ће применити све
одредбе дефинисане у члану 10. у року наведеном у ставу 3. овог
члана.
Сачињено у Варшави, дана 11. јуна 2015. године, у два ори
гинална примерка, сваки на српском, пољском и енглеском језику,
при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају не
слагања у тумачењу, биће меродаван текст Споразума на енглеском
језику.
За Владу Републике Србије
др Горан Матић, с.р.

За Владу Републике Пољске
Дариуш Лучак, с.р.
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

149

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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума о зајму
(Пројекат за унапређење конкурентности
и запошљавања) између Републике Србије
и Међународне банке за обнову и развој
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о зајму (Про
јекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Репу
блике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је донела
Народна скупштина Републике Србије на Десетој седници Другог
редовног заседања у 2015. години, 29. децембра 2015. године.
ПР број 186
У Београду, 30. децембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат
за унапређење конкурентности и запошљавања)
између Републике Србије и Међународне банке
за обнову и развој
Члан 1.
Потврђује се Споразум о зајму (Пројекат за унапређење кон
курентности и запошљавања) између Републике Србије и Међуна
родне банке за обнову и развој, који је потписан 7. октобра 2015.
године у Лими, у оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурент
ности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне
банке за обнову и развој, у оригиналу на енглеском језику и у пре
воду на српски језик гласи:
LOAN NUMBER 8528-YF
LOAN AGREEMENT
(Competitiveness and Jobs Project)
between
REPUBLIC OF SERBIA
and
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
Dated October 7, 2015
LOAN AGREEMENT
Agreement dated October 7, 2015, between REPUBLIC OF
SERBIA (“Borrower”) and INTERNATIONAL BANK FOR RECON
STRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”). The Borrower and
the Bank hereby agree as follows:
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ARTICLE I – GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS
1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this
Agreement) constitute an integral part of this Agreement.
1.02. Unless the context requir es otherwise, the capitalized terms
used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the Ge
neral Conditions or in the Appendix to this Agreement.
ARTICLE II – LOAN
2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and
conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of
eighty nine million five hundred thousand Euros (EUR 89,500,000),
as such amount may be converted from time to time through a Cur
rency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.08 of
this Agreement (“Loan”), to assist in financing the project described in
Schedule 1 to this Agreement (“Project”).
2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in ac
cordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal
to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.
2.04. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be
equal to one quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwit
hdrawn Loan Balance.
2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Pe
riod shall be at a rate equal to the Reference Rate for the Loan Currency
plus the Variable Spread; provided, that upon a Conversion of all or any
portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the
Borrower during the Conversion Period on such amount shall be deter
mined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the
General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of
the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such nonpayment continues for a period of thirty days, then the interest payable
by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02
(e) of the General Conditions.
2.06. The Payment Dates are March 1 and September 1 in each year.
2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accor
dance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this
Agreement.
2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the follo
wing Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent
debt management: (i) a change of the Loan Currency of all or any por
tion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to
an Approved Currency; (ii) a change of the interest rate basis applicable
to: (A) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn
and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; or
(B) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn
and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and
the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate
and the Variable Spread, or vice versa; or (C) all of the principal amo
unt of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based
on a Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread; and
(iii) the setting of limits on the Variable Rate or the Reference Rate
applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan wit
hdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or
Interest Rate Collar on the Variable Rate or the Reference Rate.
(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this
Section that is accepted by the Bank shall be considered a “Conver
sion”, as defined in the General Conditions, and shall be effected in
accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions
and of the Conversion Guid elines.
ARTICLE III – PROJECT
3.01. The Borrower declares its commitment to the objective of
the Project. To this end, and in accordance with the provisions of Artic
le V of the General Conditions, the Borrower shall:
(a) carry out Part A.1 of the Project through its Public Policy
Secretariat (”PPS”), with the assistance of its Ministry of Economy
(“MoE”), Ministry of Education, Science and Technological Develop
ment (“MoESTD”) with the support of the Innovation Fund (“IF”), and
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Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs (“MoLEV
SA”), and National Employment Service (“NES”);
(b) carry out Part A.2 of the Project through MoE;
(c) carry out Part A.3 of the Project through MoESTD and IF;
(d) carry out Part A.4 of the Project through MoLEVSA and NES;
(e) carry out Part B.1 of the Project through PPS, in coordination
with MoE and MoESTD; and
(f) carry out Part B.2 of the Project through MoLEVSA and NES.
3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of
this Agreem
 ent, and except as the Borrower and the Bank shall other
wise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in
accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreem
 ent.
ARTICLE IV – EFFECTIVENESS; TERMINATION
4.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the
following:
(a) The Project Implementing Unit (“PIU”) has been established
within the PPS in a manner satisfactory to the Bank and has selected
at least the PIU director, procurement specialist and financial mana
gement specialist, as referred to in Section I.A.2 of Schedule 2 to this
Agreement.
(b) The MoLEVSA has selected a procurement specialist, as re
ferred to in Section I.A.4 of Schedule 2 to this Agreement.
(c) The Project Operations Manual has been adopted by the Bor
rower, through PPS, in a manner satisfactory to the Bank.
4.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred and
eighty (180) days after the date of this Agreem
 ent.
ARTICLE V – REPRESENTATIVE; ADDRESSES
5.01. For the purposes of Section 10.02 of the General Conditi
ons, the Borrower’s Representative, who, inter alia, may agree to mo
dification of the provisions of this Agreement on behalf of the Borro
wer through exchange of letters (unless otherwise determined by the
Borrower and the Bank), is its Minister of Finance.
5.02. The Borrower’s Address is:
Ministry of Finance
20 Kneza Milosa St.
11000 Belgrade
Republic of Serbia
Facsimile:
(381-11) 3618-961
5.03. The Bank’s Address is:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable address:
Telex:
Facsimile:
INTBAFRAD
248423(MCI) or
1-202-477-6391
Washington, D.C.
64145(MCI)
AGREED at Lima, Peru, as of the day and year first above written.
REPUBLIC OF SERBIA
By
_____________________________________
Authorized Representative
Name: Dušan Vujović
Title: Minister of Finance
INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOP
MENT
By
____________________________________
Authorized Representative
Name: Ellen Goldstein
Title: Country Director
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SCHEDULE 1
Project Description
The objective of the Project is to improve the effectiveness and
coordination of selected public programs to alleviate constraints to
competitiveness and job creation, including investment and export pro
motion, innovation, active labor market programs, labor intermedia
tion, and activation of social assistance beneficiaries.
The Project consists of the following parts:
Part A: Implementation of Eligible Expenditures Programs
Subject to Results-Based Financing
1. Program for Policy Planning, Monitoring and Coordination
Supporting implementation of the Borrower’s program for policy
planning, monitoring and coordination through developing and pilo
ting an inter-ministerial policy planning, monitoring and coordination
system (PPMC) in support of competitiveness and jobs reforms.
2. Program for Investment and Export Promotion
Supporting implementation of the Borrower’s program for invest
ment and export promotion through:
(a) developing and adopting a strategic framework and overall ac
tion plan for investment and export promotion, including restructuring
the MoE investment and export promotion agencies; and
(b) improving the Borrower’s investment and export promotion
programs and services.
3. Program for Innovation
Supporting implementation of the Borrower’s program for inno
vation through:
(a) supporting the operations of the Innovation Fund and its
Matching Grants Program;
(b) supporting the Technology Transfer Facility (“TTF”) service
lines at the Innovation Fund; and
(c) undertaking strategic planning for institutional reform of the
public research and development sector.
4. Program for Labor Reform
Supporting implementation of the Borrower’s program for labor
reform through:
(a) enhancing the effectiveness of the NES labor intermediation
services for employers and the unemployed;
(b) improving the effectiveness of the Borrower’s active labor
market programs; and
(c) facilitating the transition of social assistance beneficiaries into
formal jobs.
Part B. Project Management and Technical Assistance
1. Supporting management and implementation of Parts A.1, A.2,
and A.3 of the Project through the carrying out of technical assistance
activities relating to implementation, through the provision of goods,
consultants’ services, non-consulting services, Training and Operating
Costs.
2. Supporting management and implementation of Part A.4 of the
Project through the carrying out of technical assistance activities, thro
ugh the provision of consultants’ services.
SCHEDULE 2
Project Execution
Section I. Implementation Arrangements
A. Institutional Arrangements
1. The Borrower shall maintain and operate, throughout Project
implementation, PPS in a manner, with resources, staff, terms of refe
rence, functions and responsibilities satisfactory to the Bank, and set
forth in the Project Operations Manual.
2. The Borrower, through PPS, shall establish and, thereafter, ope
rate and maintain throughout Project Implementation the PIU, as a tec
hnical coordination unit of the Project, with technical experts and other
personnel in adequate numbers and with qualifications, and with terms
and conditions, all satisfactory to the Bank, including a PIU director, a
procurement specialist, and a financial management specialist.
3. In respect of Part A.3.(a) of the Project, the Borrower shall
ensure that the Matching Grants Program is implemented in a man
ner satisfactory to the Bank, and in accordance with the Matching
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Grants Manual, the Environmental and Social Management Frame
work (“ESMF”) and any applicable Environmental Management Plan
(“EMP”) thereunder.
4. In respect of the implementation of Part B.2 of the Project, the
Borrower, through MoLEVSA, shall carry out the procurement, finan
cial management and other associated activities, in coordination with
PPS for Project reporting purposes, all in accordance with the Project
Operations Manual, and with resources, staff (including a procurement
specialist), terms of reference, functions and responsibilities satisfac
tory to the Bank.
B. Project Operations Manual
1. The Borrower shall carry out the Project in accordance with a ma
nual (the Project Operations Manual), satisfactory in form and substan
ce to the Bank, which consists of different schedules setting forth rules,
methods, guidelines, specific development plans, standard documents and
procedures for the carrying out of the Project, including the following:
(a) the detailed description of all Project activities supported un
der this Agreement, their sequencing and the prospective timetable and
benchmarks in relation thereto;
(b) the Project administrative, financial, accounting, auditing,
procurement and disbursement procedures, including all relevant stan
dard documents;
(c) verification protocols for DLI achievement; and
(d) Protocols and operating procedures of the inter-ministerial po
licy planning, monitoring, and coordination framework pertaining to
the Project.
2. The Project Operations Manual may only be amended from ti
me to time in consultation with, and after approval of, the Bank. In case
of any conflict between the terms of the Project Operations Manual and
those of this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.
C. Matching Grants Manual
1. The Borrower shall carry out Part A.3.(a) of the Project in ac
cordance with a manual (the Matching Grants Manual), satisfactory in
form and substance to the Bank, adopted by IF, setting forth the pro
cedures for selecting, appraising, and approving mini and matching
grants project proposals, and for supervising implementation of pro
jects financed under Matching Grants Program, which shall describe
the basic guiding principles and acceptable procedures which shall,
inter alia, include: (a) the eligibility criteria and amounts for the mi
ni and matching grants; and (b) mandatory provisions that: (i) no civil
works shall be financed by the mini and matching grants; (ii) that no
land acquisition or Involuntary Resettlement shall occur in connection
with the provision of any mini and matching grants; (iii) beneficiaries
of the mini and matching grants shall not award contracts to their subsi
diary or affiliated companies unless there is an established arms-length
arrangement; (iv) mini and matching grants will be provided and im
plemented in accordance with the ESMF and any applicable EMP the
reunder; and (v) international peer review and investment committee
mechanisms are used for grant selection.
2. The Project Matching Grants Manual may only be amended
from time to time in consultation with, and after approval of, the Bank.
In case of any conflict between the terms of the Matching Grants Manual
and those of this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.
D. Anti-Corruption
The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accor
dance with the provisions of the Anti-Corruption Guid elines.
E. Safeguards
(a) The Borrower shall ensure that the Project is carried out in ac
cordance with the provisions of the ESMF and any EMPs, as applicable.
The Borrower shall not assign, amend, abrogate, or waive the ESMF or
EMPs, or any provisions thereof, without prior approval of the Bank.
(b) The Recipient shall ensure that all measures necessary for the
carrying out of the ESMF are taken in a timely manner, and in a manner
acceptable to the Bank.
Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluat ion
A. Project Reports
The Borrower, through PPS, shall monitor and evaluate the pro
gress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the
provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of
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indicators acceptable to the Bank. Each Project Report shall cover the pe
riod of one calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later
than two months after the end of the period covered by such report. Each
report shall include progress toward achieving each of the DLIs. Midyear
reports shall describe progress toward achieving each of the DLIs, in line
with the verification protocols in the Project Operations Manual. End of
year reports should include evidence of fulfillment of each of the DLIs as
described in the verification protocols in the Project Operations Manual.
B. Financial Management, Financial Reports and Audits
1. The Borrower, through PPS, shall maintain or cause to be ma
intained a financial management system in accordance with the provisi
ons of Section 5.09 of the General Conditions.
2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section,
the Borrower, through PPS, shall prepare and furnish to the Bank not
later than two months after the end of each calendar semester, separate
interim unaudited financial reports of the Project (IFRs), in form and
substance satisfactory to the Bank.
3. The Borrower shall have its Financial Statements for the Pro
ject audited in accordance with the provisions of Section 5.09(b) of the
General Conditions. Each audit of the Financial Statements of the Pro
ject shall cover the period of one fiscal year of the Borrower. The audi
ted Financial Statements for each such period shall be furnished to the
Bank not later than six months after the end of such period.
Section III. Procurement
A. General
1. Goods and Non-consulting Services. All goods and non-con
sulting services required for the Project and to be financed out of the
proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the require
ments set forth or referred to in Section I of the Procurement Guideli
nes, and with the provisions of this Section.
2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for
the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be
procured in accordance with the requirements set forth or referred to in
Sections I and IV of the Consultant Guid elines and with the provisions
of this Section.
3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to
describe particular procurement methods or methods of review by the
Bank of particular contracts refer to the corresponding method descri
bed in Sections II and III of the Procurement Guid elines, or Sections II,
III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be.
B. Particular Methods of Procurement of Goods and Nonconsulting Services
1. International Competitive Bidding. Except as otherwise pro
vided in paragraph 2 below, goods and non-consulting services shall be
procured under contracts awarded on the basis of International Compe
titive Bidding.
2. Other Methods of Procurement of Goods and Non-consul
ting Services. The following methods, other than International Com
petitive Bidding, may be used for procurement of goods and non-con
sulting services for those contracts specified in the Procurement Plan:
(a) National Competitive Bidding, subject to the additional provi
sions set forth in the Attachment to this Schedule 2;
(b) Direct Contracting; and
(c) Shopping.
C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services
1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise pro
vided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured un
der contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.
2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services.
The following methods, other than Quality and Cost-based Selection,
may be used for procurement of consultants’ services for those con
tracts which are specified in the Procurement Plan:
(a) Quality-based Selection;
(b) Selection under a Fixed Budget;
(c) Least Cost Selection;
(d) Selection based on Consultants’ Qualifications;
(e) Single-source Selection of consulting firms and Individual
Consultants; and
(f) Selection of Individual Consultants.
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D. Review by the Bank of Procurement Decisions
The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall
be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be su
bject to Post Review by the Bank.
Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds
A. General
1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in ac
cordance with the provisions of Article II of the General Conditions,
this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify
by notice to the Borrower (including the “World Bank Disbursement
Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time
by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such
instructions) (the “Additional Instructions”), to finance Eligible Expen
ditures as set forth in the table in paragraph 2 below.
2. The following table specifies the categories of Eligible Expen
ditures that may be financed out of the proceeds of the Loan (“Cate
gory”), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and
the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures
in each Category.
Category

Amount of the Loan
Allocated
(expressed in EUR)

Percentage of Expenditures
to be financed

(1) EEPs under Part A of t h e
Project

85,025,000

100% up to the amount of the
Loan allocated for each DLI
as set out in Schedule 4 to this
Agreement.

(2) Goods, non-consulting ser
vices, consultants’ services,
Training and Operating Costs
for Part B.1 of the Project

3,817,175

100%

(3) Consultants’ services for
Part B.2 of the Project

434,075

100%

(4) Front-end Fee

223,750

Amount payable pursuant
to Section 2.03 of this Agre
ement in accordance with
Section 2.07(b) of the General
Conditions

TOTAL AMOUNT

89,500,000

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period
1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no
withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this
Agreement, except that withdrawals up to an aggregate amount not to
exceed EUR 5,370,000 may be made for payments made up to twelve
(12) months prior to the date of this Agreem
 ent, for Eligible Expenditu
res under Category (1) provided that the Borrower has met the conditi
ons referred to in paragraph 2(a) below.
2. Without limitation to the provisions set forth in paragraph 1
above, withdrawals from the Loan Account in respect of Category (1)
shall be made on a semi-annual basis, upon submission by the Borro
wer of reports specified below, each in form and substance acceptable
to the Bank, as follows:
(a) for withdrawals under paragraph 1 above, the Borrower shall
submit pursuant to the Additional Instructions: (i) an interim financial
report providing evidence, satisfactory to the Bank, of EEPs incurred
during the twelve (12) month period prior to the date of this Agree
ment; and (ii) confirmation of achiev ement of DLIs, satisfactory to the
Bank, for said twelve (12) month period.
(b) for all other withdrawals under Category (1), the Borrower
shall submit pursuant to the Additional Instructions: (i) an interim fi
nancial report providing evidence, satisfactory to the Bank, of EEPs
for the pertinent calendar semester; (ii) confirmation of achievement of
DLIs, satisfactory to the Bank, for said calendar semester.
3. In connection with the forgoing:
(a) if the Bank shall determine, based on the evidence referred to
in Section IV.B.2 above, as applicable, that:
(i) the DLIs have only been partially met, the withdrawn amount
of the Loan allocated to said DLI shall be reduced in proportion to the
respective degree of DLI achievement, by an amount and in accordance
with a formula set forth in the Project Operations Manual and any Loan
balance allocated to said DLI shall remain available for a subsequent
withdrawal in case DLI is fully met; or
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(ii) any given DLI has not been met, the total Loan amount allo
cated to the respective unachieved DLI shall remain available for a sub
sequent withdrawal. Such Loan amount may be disbursed only if the
DLIs which were not previously met shall subsequently be met.
(b) the Bank may, after consultation with, and by notice to, the
Borrower, cancel any amount of the Loan, in whole or in part, withheld
pursuant to paragraph B.3 (a) above under Category (1).
(c) the Bank may, after due consideration of withdrawals requ
ested in connection with paragraph 2(b) above, and by notice to the
Borrower, adjust from time to time the amounts and targets set forth in
Schedule 4 of this Agreement for specific DLIs, in accordance with the
Project Operations Manual.
Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3 above, and
without limitations to the provisions set forth in the Additional Instruc
tions, the Bank shall not be required to approve further withdrawals
from the Loan Account if the Bank, at any time, is not satisfied that the
IFRs and other reports referred to in paragraph 2 adequately provide
the information as specified in the Additional Instructions and Project
Operations Manual.
4. (a) If the Bank determines at any time that any amount of the
Loan was used to pay for an expenditure which is not an Eligible Ex
penditure, or was not justified by the evidence furnished to the Bank,
the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, provide such
additional evidence as the Bank may request, or refund to the Bank an
amount equal to the amount of such payment. Unless the Bank shall ot
herwise agree, no further withdrawals shall be made until the Borrower
has provided such evidence or made such refund, as the case may be.
(b) Refunds to the Bank made pursuant to sub-paragraph (a) of
this paragraph 4 shall be credited to the Loan Account for subsequent
withdrawal or for cancellation, as determined by the Bank, and in ac
cordance with the provisions of the Loan Agreement.
5. The Closing Date is June 30, 2019.
Attachment
to
SCHEDULE 2
The procedures to be followed for National Competitive Bidding
shall be those set forth in this Attachment to Schedule 2 to this Agre
ement, provided, however that such procedure shall be subject to the
provisions of Section I and Paragraphs 3.3 and 3.4 of the Procurement
Guidelines, and the following additional provisions:
1. “Open Tendering” procedures as defined in Public Procurement
Law of Serbia shall apply to all contracts;
2. Foreign bidders shall not be precluded from bidding and no
preference of any kind shall be given to national bidders in the bidding
process. Government-owned enterprises in Serbia shall be permitted to
bid only if they are legally and financially autonomous and operate un
der commercial law of the Borrower;
3. Procuring entities shall use sample bidding documents appro
ved by the Bank;
4. Bids shall not be rejected without the prior concurrence of the
Bank, in case of higher bid prices compared to the official estimate;
5. A single-envelope procedure shall be used for the submission
of bids;
6. Post-qualification shall be conducted only on the lowest eva
luated bidder; no bid shall be rejected at the time of bid opening on
qualification grounds;
7. Bidders who contract as a joint venture shall be held jointly and
severally liable;
8. Contracts shall be awarded to the lowest evaluated, substanti
ally responsive bidder who is determined to be qualified to perform in
accordance with pre-defined and pre-disclosed evaluation criteria;
9. Post-bidding negotiations shall not be allowed with the lowest
evaluated or any other bidders;
10. Contracts of long duration (more than 18 months) shall con
tain appropriate price adjustment provisions acceptable to the Bank;
11. The bidding document and contract as deemed acceptable by
the Bank shall include provisions stating the Bank’s policy to sanction
firms or individuals, found to have engaged in fraud and corruption as
defined in the Procurement Guidelines; and

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 8 – Број 24

12. In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding
document and contract financed out of the proceeds of the Loan shall
provide that bidders, suppliers and contractors, and their subcontrac
tors, agents, personnel, consultants, service providers, or suppliers,
shall permit the Bank to inspect all accounts, records, and other do
cuments relating to the submission of bids and contract performance,
and to have them audited by auditors appointed by the Bank. Acts in
tended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection and
audit rights provided for in the Procurement Guidelines constitute an
obstructive practice as defined in the Procurement Guidelines.
SCHEDULE 3
Amortization Schedule
1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of
the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan
payable on each Principal Payment Date (“Installment Share”). If the
proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Bor
rower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank
by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal
Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment
Date, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any
amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Cur
rency Conversion applies.
Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

On each March 1 and September 1
Beginning March 1, 2026
through March 1, 2040

3.33%

On September 1, 2040

3.43%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as
of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan
repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be
determined as follows:
(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been wit
hdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay
the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with para
graph 1 of this Schedule.
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(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date
shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of
such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the
amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which
is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of
this Schedule for said Principal Payment Date (“Original Installment
Share”) and the denominator of which is the sum of all remaining Ori
ginal Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after
such date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to de
duct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which
a Currency Conversion applies.
3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar
months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes
solely of calculating the principal amounts payable on any Principal
Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second
Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be
repayable on each Principal Payment Date commencing with the se
cond Principal Payment Date following the date of withdrawal.
(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this pa
ragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system under
which invoices are issued on or after the respective Principal Payment
Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any
withdrawals made after the adoption of such billing system.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this
Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the Wit
hdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the amount so con
verted in the Approved Currency that is repayable on any Principal
Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be deter
mined by the Bank by multiplying such amount in its currency of deno
mination immediately prior to the Conversion by either: (i) the exchan
ge rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency
payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to
the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with
the Conversion Guid elines, the exchange rate component of the Screen
Rate.
5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than
one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separa
tely to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produ
ce a separate amortization schedule for each such amount.

Schedule 4
Disbursement Linked Indicators
DLI
Retroactive1/2015
DLI 1: Policy planning, monito
Inter-ministerial Competitiveness
ring, and coordination (“PPMC”) and Jobs PPMC Working Group
system piloted
(“PPMC WG”) formally created by
the Participating Institutions

2016

PPMC WG publishes on
the PPS website one semiannual progress report and
one annual performance
report of the PPMC system
Each Participating Institution
with inputs from each Parti
adopts institution-specific mandates cipating Institution.
and reporting lines for participation
in PPMC system.

Amount of the Loan Allocated
DLI 2: MoE investment and
export promotion programs re
structured

Amount of the Loan Allocated

(Euro 895,000)

(Euro 895,000)
Strategic framework and
overall action plan for
investment and export
promotion (“Action Plan”)
prepared and adopted by
the MoE.

2017

2018

PPMC WG publishes on
the PPS website one semiannual progress report and
one annual performance
report of the PPMC system
with inputs from each Parti
cipating Institution.

PPMC WG publishes
on the PPS website one
semi-annual progress
report and one annual
performance report of
the PPMC system with
inputs from each Partici
pating Institution.

(Euro 895,000)

(Euro 895,000)

Action Plan for year 2017
implemented, monitored,
and updated.

Action Plan for year
2018 is implemented,
monitored, and updated.

Number of investment leads
generated increased by at
least 10 percent from previ
Sectoral policies and sector- ous year.
specific implementation
plans adopted for target
sectors identified in the
strategic framework.

Number of investment
leads generated increa
sed by at least 10 percent
from previous year.

(Euro 7,160,000)

(Euro 6,265,000)

(Euro 6,265,000)

Total

(Euro 3,580,000)

(Euro 19,690,000)
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DLI

Retroactive1/2015

DLI 3: Enterprise innovation
supported via the Innovation
Fund (“IF”) Matching Grants
Program (“MGP”)
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2016

2017

2018

At least Euro 0.72 million
allocated for IF’s 2016 ope
rational budget.

At least Euro 0.72 million
allocated for IF’s 2017 ope
rational budget.

At least Euro 0.72 mil
lion allocated for IF’s
2018 operational budget.

At least Euro 2.7 million
allocated to MGP in the
Borrower’s 2016 budget
for IF. At least 80% of 2016
IF MGP budget committed
using IF’s international peer
review and investment com
mittee selection process.

At least Euro 2.7 million
allocated to MGP in the
Borrower’s 2017 budget
for IF. At least 80% of 2017
IF MGP budget committed
using IF’s international peer
review and investment com
mittee selection process.

At least Euro 2.7 million
allocated to MGP in the
Borrower’s 2018 budget
for IF. At least 80% of
2018 IF MGP budget
committed using IF’s
international peer review
and investment commit
tee selection process.

MGP implementation
evaluation conducted.

Total

Proposal for scalingup MGP submitted
by MoESTD to the
Borrower or develop
ment partner donor
institutions

Amount of the Loan Allocated

(Euro 3,580,000)

(Euro 3,580,000)

(Euro 3,580,000)

DLI 4: Technology transfer and
commercialization facilitated via
the TTF

At least one TTF service
line deployed.

At least Euro 0.9 million
allocated in the Borrower’s
2017 budget to TTF ope
rations and services, and at
least 3 technology transfer
transactions initiated.

At least Euro 0.9 mil
lion allocated in the
Borrower’s 2018 budget
to TTF operations and
services, and at least 7
technology transfer tran
sactions initiated.

(Euro 10,740,000)

TTF program evaluation
conducted and proposal
for scaling-up techno
logy transfer activities
submitted by MoESTD
to the Borrower or deve
lopment partner donor
institutions.
Amount of the Loan Allocated
DLI 5: Public research sector re
forms designed and adopted

2015-2020 research and innovation
strategy adopted by the Borrower
including commitment to reforming
public RDI sector.

(Euro 2,685,000)

(Euro 2,685,000)

Time bound action plan to
implement research and
innovation strategy action
plan adopted by the Bor
rower.

Performance audits of at
Proposal (including
least 20 RDIs carried out by costing, targets and
international experts.
timelines) for technical
assistance funding to
RDI sector reform program conduct RDI sector
adopted by the Borrower,
reform submitted by Mo
including performance
ESTD to the Borrower
based financing schemes,
or development partner
and deployment timeline
donor institutions.

Time bound action plan to
implement research and
innovation infrastructure
roadmap and action plan
adopted by the Borrower.

(Euro 3,580,000)

(Euro 8,950,000)

At least 50 RDI self-asses
sments completed.
Pilot performance audits of
at least 4 RDIs carried out
by international experts.
Amount of the
Loan Allocated
DLI 6: Effectiveness of NES la
bor intermediation
services delivered to clients
(employers and unemployed)
improved

(Euro 2,685,000)

Amount of the Loan Allocated

(Euro 2,685,000)

(Euro 3,580,000)

(Euro 2,685,000)

Action plan to enhance the
quality of employer servi
ces and case management
adopted by NES (“NES
Action Plan”)

85% of the total number
of NES case workers as
of December 31, 2017 are
certified according to newly
adopted standards under
NES Action Plan

Number of employers
contacted by the NES
within the last 12 calen
dar month period: 23,000

(Euro 2,685,000)

Number of NES-registe
red unemployed indivi
duals transitioning into
formal jobs within the
last 12 month calendar
period:
280,000

(Euro 1,790,000)

(Euro 2,685,000)

DLI 7: Case load management in
NES branch offices improved

Special registry of unemployed per Staffing reforms adopted
sons who are temporarily prevented by NES for 2016 are im
from working established by NES. plemented, and targets on
case load per branch office
are published on the NES
website.

Standard deviation of mean
case load per branch office
is 300 or less.

Standard deviation of
mean case load per
branch office is 250
or less.

Amount of the Loan Allocated

(Euro 895,000)

(Euro 2,685,000)

(Euro 2,685,000)

(Euro 2,685,000)

(Euro 11,635,000)

(Euro 7,160,000)

(Euro 8,950,000)
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DLI
DLI 8: Effectiveness of ALMPs
improved through statistical
evidence

Amount of the Loan Allocated

2016

2017

Action plan on monitoring,
evaluation and re-design of
ALMPs; and on profiling of
registered unemployed in
dividuals approved by NES
management.

50% of unemployed indivi
duals registered in NES as
of December 31, 2017 have
a risk profile according to
the new methodology.

Retroactive1/2015
Rule book redefining “low-risk
group” of its current risk profiling
as “requiring minimal to no NES
services”, taking into account re
gistered unemployed individuals’
self-assessment of service needs,
adopted by NES.

(Euro 895,000)

30. децембар 2015.
2018

Total

NES starts pilot of a
re-designed ALMP,
taking into account
evidence from previous
evaluations of ALMPs
undertaken by NES.
At least 1 service
provider for labor market
trainings hired based
on a performance based
contract.

(Euro 2,685,000)

(Euro 2,685,000)

(Euro 2,685,000)

DLI 9:Transition of social assi
stance beneficiaries into formal
jobs facilitated

Study to (i) design a pro
gram to reduce disincen
tives to enter formal jobs
for social assistance bene
ficiaries; and (ii) improve
activation of social assi
stance beneficiaries through
improved services, carried
out by the Borrower.

Pilot program to support
formal employment of a
select group of beneficiaries
of social assistance and/or
child allowance selected in
accordance with criteria set
forth in the Project Operati
ons Manual, established by
the Borrower.

Average effective tax ra
te for a social assistance
beneficiary household
with two children and
who participates in pilot
program for the previous
calendar year, where one
adult member transiti
ons into a formal job at
minimum wage, where
the job is:
Half-time: 70% or less,
Full-time: 70% or less.

Amount of the Loan Allocated

(Euro 1,790,000)

(Euro 1,790,000)

(Euro 1,790,000)

Total

(Euro 8,950,000)

(Euro 5,370,000)
(Euro 85,025,000)

––––––––––––––––
1 Prior to the date of this Agreement, as provided in Schedule 2, Section IV.B.1.

APPENDIX
Section I. Definitions
1. “Additional Instructions” means the additional instructions re
ferred to in Section IV.A.1 of Schedule 2 to this Agreement, dated as
of even date herewith, as such Additional Instructions may be revised
from time to time by the Bank.
2. “ALMP” means an active labor market program, such as career
guidance, training, employment incentives, and public works.
3. “Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Pre
venting and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by
IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 15, 2006 and
revised in January 2011.
4. “Category” means a category set forth in the table in Section IV
of Schedule 2 to this Agreement.
5. “Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and
Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and
Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 (revised July
2014).
6. “Disbursement-Linked Indicator” or “DLI” means an indicator,
set forth in Schedule 4 of this Agreement, the achievement of which
is a condition for disbursement of Loan Proceeds, pursuant to Section
IV.B. of Schedule 2 to this Agreement.
7. “Eligible Expenditure Programs” or “EEPs” means a set of de
fined expenditures for salaries incurred by the Borrower, through MoE,
research institutes under MoESTD, and NES, all under the Borrower’s
sector budget lines set forth in the Project Operations Manual.
8. “EMP” means the Borrower’s site-specific Environmental Ma
nagement Plan, if necessary, satisfactory to the Bank and prepared and
updated as necessary during Project implementation in accordance with
the EMF’s “Environmental and Social Screening Procedure for Mini
and Matching Grants Program”, defining details of meas ures to manage
potential environmental risks and mitigate, reduce and/or offset adverse
environmental impacts.
9. “ESMF” means the Borrower’s Environmental and Social Ma
nagement Framework, publicly disclosed on May 8, 2015, in form and
substance acceptable to the Bank which contains, inter alia: environ
mental and social baseline information and potential environmental and
social impacts; environmental and social mitigation measures to be ta
ken during the implementation and operation of the Project to reduce
potential adverse environmental and social effects; and the Borrower’s
institutions responsibilities for screen ing and monitoring activities, as

said framework may be updated from time to time with the Bank’s pri
or written concurrence.
10. “General Conditions” means the “International Bank for Re
construction and Development General Conditions for Loans”, dated
March 12, 2012, with the modifications set forth in Section II of this
Appendix.
11. “IFR” means interim financial report, referred to in Section
II.B.2 of Schedule 2 to the Loan Agreement.
12. “Innovation Fund” or “IF” means the Borrower’s entity esta
blished pursuant to Law on Innovation Activity, Official Gazette of the
Recipient No. 110/2005, No. 18/2010, and No. 55/2013.
13. “Involuntary Resettlement” means the impact of an invo
luntary taking of land under the Project, which taking causes affected
persons to have their: (i) standard of living adversely affected; or (ii)
right, title or interest in any house, land (including premises, agricul
tural and grazing land) or any other fixed or movable asset acquired
or possessed, temporarily or permanently; or (iii) access to productive
assets adversely affected, temporarily or permanently; or (iv) business,
occupation, work or place of residence or habitat adversely affected,
temporarily or permanently.
14. “Matching Grants Manual” means the set of manuals for the
mini and matching grants under the Matching Grants Program, referred
to in Section I.C of Schedule 2 to the Loan Agreement, satisfactory to
the Bank and adopted by the Innovation Fund.
15. “Matching Grants Program” or “MGP” means the Borrower’s
mini grants and matching grants program to fund specific proof of con
cept, prototyping, research and development and technology develop
ment projects with commercialization potential in start-ups, micro and
small and medium enterprises, incorporated in the Borrower’s terri
tory, with majority private sector ownership, all in accordance with the
ESMF and the Matching Grants Manual.
16. “Ministry of Economy” or “MoE” means the Borrower’s Mi
nistry of Economy, or any legal successor thereto.
17. “Ministry of Education, Science and Technological Develop
ment” or “MoESTD” means the Borrower’s Ministry of Education, Sci
ence and Technological Development, or any legal successor thereto.
18. “Ministry of Finance” or “MoF” means the Borrower’s Mini
stry of Finance, or any legal successor thereto.
19. “Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affa
irs” or “MoLEVSA” means the Borrower’s Ministry of Labor, Em
ployment, Veteran and Social Affairs, or any legal successor thereto.

30. децембар 2015.
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20. “National Employment Service” or “NES” means the Borro
wer’s National Employment Service, or any legal successor thereto.
21. “Operating Costs” means the reasonable incremental expenses
incurred on account of implementation of the Project, for office supplies
and other consumable goods, office rent, internet connection and com
munications costs, support for information systems, translation costs,
bank charges, utilities, reasonable travel, transportation, per diem, ac
commodation costs (lodging), and other reasonable expenditures directly
associated with the implementation of the Project, as agreed between the
Borrower and the Bank on the basis of semi-annual budgets acceptable to
the Bank, excluding salaries of the Borrower’s civil service.
22. “Participating Institutions” means, in respect of DLI 1 set
forth in Schedule 4 to this Agreement, PPS, MoE, MoESTD, and NES
(in cooperation with MoLEVSA).
23. “PIU” means the Project Implementing Unit, referred to in
Section I.A.2 of Schedule 2 of this Agreement.
24. “Procurement Guidelines” means the “Guid elines: Procure
ment of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans
and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” dated January
2011 (revised July 2014).
25. “Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan
for the Project, dated July 7, 2015 and referred to in paragraph 1.18 of
the Procurement Guid elines and paragraph 1.25 of the Consultant Gu
idelines, as the same shall be updated from time to time in accordance
with the provisions of said paragraphs.
26. “Project Operations Manual” means the manual referred to in
Section I.B of Schedule 2 to this Agreement, as said manual may be
amended from time to time, with the agreement of the Bank.
27. “Public Policy Secretariat” or “PPS” means the Borrower’s
Public Policy Secretariat reporting to the office of the Borrower’s Pri
me Minister, or any legal successor thereto.
28. “Public Procurement Law” means the Borrower’s Public Pro
curement Law published in “Official Gazette of the Republic of Ser
bia”, No. 124/12 and 14/15.
29. “Research and Development Institutes” or “RDIs” means the
Borrower’s system of research and development institutes under the
MoESTD.
30. “Technology Transfer Facility” or “TTF” means the centra
lized Technology Transfer Facility hosted at the Innovation Fund with
the objective to conduct technology transfer and commercialization
transactions in partnership with technology transfer offices or directly
with RDIs and universities.
31. “Train ing” means expenditures (other than for consultants’
services), incurred during the implementation of the Project, based
on periodic budgets acceptable to the Bank, for: (i) reas onable travel,
room, board and per diem expenditures incurred by trainers and tra
inees in connection with their training; (ii) course fees; (iii) train ing/
workshop facility and equipment rentals; and (iv) training material pre
paration, acquisition, reproduction and distribution expenses not other
wise covered under this definition.
Section II. Modifications to the General Conditions
The General Conditions are hereby modified as follows:
1. In the Table of Contents, the references to Sections, Section na
mes and Section numbers are modified to reflect the modifications set
forth in the paragraphs below.
2. Section 3.01. (Front-end Fee) is modified to read as follows:
“Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge
(a) The Borrower shall pay the Bank a front-end fee on the Loan
amount at the rate specified in the Loan Agreement (the “Front-end
Fee”).
(b) The Borrower shall pay the Bank a commitment charge on
the Unwithdrawn Loan Balance at the rate specified in the Loan Agre
ement (the “Commitment Charge”). The Commitment Charge shall ac
crue from a date sixty days after the date of the Loan Agreement to
the respective dates on which amounts are withdrawn by the Borrower
from the Loan Account or cancelled. The Commitment Charge shall be
payable semi-annually in arrears on each Payment Date.”
3. In the Appendix, Definitions, all relevant references to Section
numbers and paragraphs are modified, as necessary, to reflect the modi
fication set forth in paragraph 2 above.
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4. The Appendix is modified by inserting a new paragraph 19
with the following definition of “Commitment Charge”, and renumbe
ring the subsequent paragraphs accordingly:
“19. “Commitment Charge” means the commitment charge speci
fied in the Loan Agreement for the purpose of Section 3.01(b).”
5. In the renumbered paragraph 49 (originally paragraph 48) of
the Appendix, the definition of “Front-end Fee” is modified by repla
cing the reference to Section 3.01 with Section 3.01 (a).
6. In the renumbered paragraph 68 (originally paragraph 67) of
the Appendix, the definition of the term “Loan Payment” is modified
to read as follows:
“68. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan
Parties to the Bank pursuant to the Legal Agreements or these General
Conditions, including (but not limited to) any amount of the Withdrawn
Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the Commitment Charge, in
terest at the Default Interest Rate (if any), any prepayment premium,
any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conver
sion, the Variable Spread Fixing Charge (if any), any premium payable
upon the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar,
and any Unwinding Amount payable by the Borrower.”
7. In the renumbered paragraph 73 (originally paragraph 72) of
the Appendix, the definition of “Payment Date” is modified by deleting
the word “is” and inserting the words “and Commitment Charge are”
after the word “interest”.
БРОЈ ЗАЈМА 8528-YF
СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
(Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања)
између
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
и
МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Дана 7. октобра 2015. године
СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ
Споразум закључен дана 7. октобра 2015. године, између РЕ
ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (у даљем тексту: „Зајмопримац”) и МЕЂУНА
РОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (у даљем тексту: „Банка”).
Овим путем Зајмопримац и Банка сагласили су се о следећем:
Члан 1.
ОПШТИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИЈЕ
1.01. Општи услови (на начин утврђен у Прилогу овог спора
зума) чине саставни део овог споразума.
1.02. Уколико контекст не захтева другачије, изрази писани ве
ликим словима, који се користе у овом споразуму, имају значење које
им је приписано у Општим условима или у Прилогу овог споразума.
Члан 2.
ЗАЈАМ
2.01. Банка је сагласна да дâ на зајам Зајмопримцу, под услови
ма и на начине који су утврђени у овом споразуму, износ од осамде
сет девет милиона петстотина хиљада евра (EUR 89.500.000), с тим
да се та сума може с времена на време конвертовати путем Конвер
зије валуте у складу са одредбама члана 2. став 2.08 овог споразу
ма (у даљем тексту: „Зајам”), као подршка за финансирање пројекта
описаног у Програму 1 овог споразума (у даљем тексту: „Пројекат”).
2.02. Зајмопримац може повлачити средства Зајма у складу са
Одељком IV Програма 2 овог споразума.
2.03. Приступна накнада, коју плаћа Зајмопримац, једнака је
једној четвртини процента (0,25%) износа Зајма.
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2.04. Накнада за неискоришћена средства, коју плаћа Зајмо
примац, једнака је једној четвртини процента (0,25%) годишње на
неповучена средства зајма.
2.05. Зајмопримац ће плаћати камату за сваки Каматни пери
од по стопи у износу једнаком Референтној стопи за валуту зајма
увећаној за Променљиву каматну маржу; под условом да ће након
Конверзије укупног износа или било којег дела износа главнице
Зајма, камата коју ће Зајмопримац за тај износ плаћати током пе
риода Конверзије бити одређена у складу са релевантним одред
бама Члана IV Општих услова. Изузетно, уколико било који износ
Повученог дела Зајма не буде плаћен о доспећу и такво неплаћање
се настави у периоду од тридесет дана, онда ће се камата коју ће
Зајмопримац плаћати обрачунати према одредбама члана 3. Дела
3.02 (е) Општих услова.
2.06. Датуми за плаћање су 1. март и 1. септембар сваке године.
2.07. Главница Зајма отплаћиваће се у складу са планом от
плате утврђеним у Програму 3 овог споразума.
2.08. (a) Зајмопримац може у сваком тренутку да затражи би
ло коју од следећих конверзија услова Зајма како би омогућио ефи
касно управљање дугом: (i) промену валуте Зајма за цео износ или
део главнице, повученог или неповученог, у одобрену валуту; (ii)
промену основице каматне стопе примењиве на: (А) целокупан из
нос или било који део главнице Зајма, повучене и неотплаћене, са
Варијабилне стопе на Фиксну стопу, или обрнуто; или (Б) целоку
пан износ или било који део главнице Зајма, повучене и неотпла
ћене, са Варијабилне стопе базирене на основу Референтне стопе и
Варијабилне марже у Варијабилну стопу базирене на Фиксној ре
ферентној стопи и Варијабилној маржи, или обрнуто; или (В) чи
тав износ главнице Зајма, повучен и неотплаћен, са Варијабилне
стопе базирене на Варијабилној маржи у Варијабилну стопу бази
рану на Фиксној маржи; и; (iii) одређивање лимита Варијабилне
стопе или Референтне стопе примењивих на укупан износ или део
главнице Зајма повучен и неотплаћен, успостављањем Највише ка
матне стопе или Распона каматне стопе на Варијабилну стопу или
Референтну стопу.
(б) Свака конверзија која се тражи у складу са тачком (а) овог
члана, а коју Банка прихвати, сматраће се „Конверзијом”, како је
дефинисано у Општим условима, и биће спроведена у складу са
одредбама Члана IV Општих услова и Смерница за конверзију.
Члан 3.
ПРОЈЕКАТ
3.01. Зајмопримац потврђује своју посвећеност циљу Пројек
та. У том циљу, у складу са одредбама Члана V Општих услова,
Зајмопримац ће:
(a) реализовати Део A.1 Пројекта преко Републичког Секре
таријата за јавне политике (у даљем тексту: „РСЈП”), уз помоћ Ми
нистарства привреде (у даљем тексту: „MП”), Министарства про
свете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: „МПНТР”) уз
подршку Фонда за иновациону делатност (у даљем тексту: „ФИД”)
и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
(у даљем тексту: „МРЗБСП”) и Националне службе за запошљава
ње (у даљем тексту: „НСЗ”);
(б) реализовати Део A.2 Пројекта преко MП;
(в) реализовати Део A.3 Пројекта преко МПНТР и ФИД;
(г) реализовати Део A.4 Пројекта преко МРЗБСП и НСЗ;
(д) реализовати Део Б.1 Пројекта преко РСЈП у координацији
са МП и МПНТР; и
(ђ) реализовати Део Б.2 Пројекта преко МРЗБСП и НСЗ.
3.02. Не ограничавајући се одредбама члана 3. став 3.01 овог
споразума, и осим уколико се Зајмопримац и Банка не договоре
другачије, Зајмопримац ће се постарати да се Пројекат реализује у
складу са одредбама Програма 2 овог споразума.
Члан 4.
ПУНОВАЖНОСТ; РАСКИД
4.01. Додатни услови за ступање на снагу подразумевају следеће:
(a) Јединица за имплементацију пројекта (у даљем тексту:
„ЈИП”) je успостављена у оквиру РСЈП на начин који је задовоља
вајући за Банку и изабрани су најмање директор ЈИП, службеник
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за набавке и службеник за финансијско управљање, на начин како
је наведено у Одељку I.A.2 Програма 2 овог споразума;
(б) МРЗБСП je изабрало службеника за набавке, на начин ка
ко је наведено у Одељку I.A.4 Програма 2 овог споразума;
(в) Зајмопримац је усвојио Пројектни оперативни приручник,
преко РСЈП, на начин који је прихватљив за Банку.
4.02. Крајњи рок за ступање на снагу је стотину осамдесет
(180) дана од дана потписивања овог споразума.
Члан 5.
ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСЕ
5.01 За потребе члана 10. Дела 10.02 Општих услова, Пред
ставник Зајмопримца, који се између осталог, може сложити са из
менама одредби овог споразума у име Зајмопримца, кроз размену
писама (осим ако је другачије одређено од стране Зајмопримца и
Банке), је Министар финансија Зајмопримца.
5.02. Адреса Зајмопримца је:
Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Република Србија
Факс:
(381-11) 3618-961
5.03. Адреса Банке је:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C.20433
United States of America
Кабловска адреса:
Телекс:
Факс:
INTBAFRAD
248423(MCI) или 1-202-477-6391
Washington, D.C.
64145(MCI)
Споразум је постигнут у Лими, Перу, на дан и годину наведе
не у заглављу Споразума.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
_____________________________________
Овлашћени представник
Име: Душан Вујовић, с. р.
Звање: министар финансија
МЕЂУНАРОДНА БАНКА
ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
_____________________________________
Овлашћени представник
Име: Ellen Goldstein, s.r.
Звање: Директор за Југоис точну Европу
ПРОГРАМ 1
Опис Пројекта
Циљ Пројекта је унапређење делотворности и координације
одабраних јавних програма ради ублажавања препрека за подсти
цање конкурентности и подизање запослености, укључујући про
мовисање инвестиција и извоза, иновације, програме активних
мера тржишта рада, посредовање у запошљавању и активацију ко
рисника социјалне помоћи.
Пројекат се састоји од следећих делова:
Део A. Спровођење Програма прихватљивих трошкова
који су предмет финансирања на основу резултата
1. Програм за планирање, праћење и координацију политика
Подршка имплементацији програма Зајмопримца за плани
рање, праћење и координацију политика кроз развијање и вођење
муђуминистарског система за планирање, праћење и координаци
ју политика (у даљем тексту: „ППМЦ”) као подршке реформама у
области конкурентности и подизања запослености;
2. Програм за инвестиције и промовисање извоза
Подршка имплементацији Зајмопримчевог програма за про
мовисање инвестиција и извоза кроз:
(а) Развијање и усвајање стратешког оквира и свеобухватног
акционог плана за промовисање инвестиција и извоза, укључујући
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реструктурирање агенција МП за промовисање инвестиција и из
воза; и
(б) унапређење програма и услуга Зајмопримца у области
промовисања инвестиција и извоза.
3. Програм за иновације
Подршка у имплементацији Зајмопримчевог програма за
иновације кроз:
(а) Пружање подршке активностима Фонда за иновациону де
латност и његовом Програму грантова за суфинансирање иновација;
(б) подршка услужним линијама Центра за трансфер техно
логија (у даљем тексту: „ЦТТ”) у ФИД-у; и
(в) спровођење стратешког планирања за институционалну
реформу јавног сектора у области истраживања и развоја.
4. Програм за реформу запошљавања
Подршка у имплементацији Зајмопримчевог програма за ре
форму у области запошљавања кроз:
(а) повећање делотворности услуга НСЗ за посредовање у за
пошљавању за послодавце и незапослене;
(б) унапређење делотворности програма активних мера тржи
шта рада Зајмопримца; и
(в) олакшавање преласка корисника социјалне помоћи на
формалне послове.
Део Б. Управљање Пројектом и техничка помоћ
(1) Подршка у управљању и имплементацији Делова A.1, A.2
и A.3 Пројекта кроз спровођење активности техничке помоћи ве
заних за имплементацију, кроз обезбеђивање добара, консултант
ских услуга, неконсултантских услуга, трошкова обуке и оператив
них трошкова.
(2) Подршка у управљању и имплементацији Дела A.4 Про
јекта кроз спровођење активности техничке помоћи, кроз пружање
консултантских услуга.
ПРОГРАМ 2
Спровођење Пројекта
Одељак I. Аранжмани за имплементацију
A. Институционални аранжмани.
1. Зајмопримац ће током имплементације Пројекта одржава
ти РСЈП у складу са ресурсима, кадровима, пројектним задатком,
функцијама и одговорностима прихватљивим за Банку и наведе
ним у Пројектном оперативном приручнику.
2. Зајмопримац ће, кроз РСЈП, успоставити, а затим и одр
жавати ЈИП, као јединицу за техничку координацију Пројекта са
техничким експертима и другим особљем у адекватном броју и са
квалификацијама, и са одредбама и условима који су задовољава
јући за Банку, укључујући директора ЈИП, службеника за набавку
и службеника за финансијско управљање.
3. У оквиру Дела А.3.(а) Пројекта, Зајмопримац ће осигура
ти да Програм грантова за суфинансирање иновација буде импле
ментиран на начин који је задовољавајући за Банку, и у складу са
Приручником за грантове за суфинансирање иновација, Оквиром
за управљање животном средином и социјалним питањима (у да
љем тексту: „ЕСМФ”), као и примењивим Планом за управљање
животном средином (у даљем тексту: „ЕМП”).
4. У оквиру имплемнетације Дела Б.2 Пројекта, Зајмопримац
ће, кроз МРЗБСП, спроводити набавку, финансијско управљање и
друге повезане активности, у координацији са РСЈП за потребе из
вештавања на Пројекту, а све у складу са Пројектним оперативним
приручником, и са ресурсима, запосленима (укључујући специја
листу за набавку), пројектним задатком, функцијама и одговорно
стима које су задовољавајуће за Банку.
Б. Пројектни оперативни приручник
1. Зајмопримац ће реализовати Пројекат у складу са прируч
ником (Пројектни оперативни приручник), који је у форми и садр
жини прихватљив за Банку, а који се састоји од различитих про
грама којима се дефинишу правила, методе, смернице, посебних
планова развоја, стандардне документације и процедура за спрово
ђење Пројекта, укључујући следеће:
(а) детаљан опис свих пројектних активности подржаних у
оквиру овог споразума, њихов редослед и потенцијални временски
оквир и одреднице у вези са тим;
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(б) административне, финансијске, рачуноводствене, реви
зорске и процедуре за набавку и повлачење средстава на Пројекту,
укључујући сву релевантну стандардну документацију;
(в) протоколе верификације за достизање показатеља везаних
за повлачење средстава (DLI); и
(г) протоколе и оперативне процедуре међуминистарског
оквира за планирање политика и оквира за праћење и координаци
ју који се односе на Пројекат.
2. Пројектни оперативни приручник може бити измењен с
времена на време у договору са, и након одобрења Банке. У случа
ју неслагања између одредби Пројектног оперативног приручника
и одредби овог споразума, одредбе овог споразума ће преовладати.
В. Приручник за грантове за суфинансирање иновација
1. Зајмопримац ће реализовати Део А.3.(а) Пројекта у складу
са приручником (Приручник за грантове за суфинансирање инова
ција), који је у форми и суштини задовољавајући за Банку, усвојен
од стране ФИД, којим се дефинишу процедуре за избор, оцењива
ње и одобравање предлога пројеката за грантове за рани развој и су
финансирање иновација и за надгледање имплементације пројеката
финансираних у оквиру Програма грантова за суфинансирање ино
вација, који ће описивати основне принципе и прихватљиве проце
дуре које ће, између осталог, обухватати: (а) критеријуме подобно
сти и износе за грантове за рани развој и суфинансирање иновација;
и (б) обавезујуће одредбе да: (i) никакви грађевински радови неће
бити финансирани из средстава грантова за рани развој и суфинан
сирање иновација; (ii) се никакво откупљивање земљишта нити при
нудно расељавање неће догодити у вези са било којим од грантова
за рани развој и суфинансирање иновација; (iii) корисници грантова
за рани развој и суфинансирање иновација неће додељивати угово
ре својим зависним или повезаним друштвима осим уколико посто
ји утврђен независан однос између њих, односно однос независних
страна; (iv) ће грантови за рани развој и суфинансирање иновација
бити пружени и спроведени у складу са ЕСМФ-ом и применљивим
ЕМП-ом; и (v) ће механизми међународне експертске провере и Екс
пертске комисије бити коришћени за одабир грантова.
2. Пројектни приручник за грантове за суфинансирање инова
ција може бити измењен с времена на време у договору са, и након
одобрења Банке. У случају неслагања између одредби Приручника
за грантове за суфинансирање иновација и одредби овог споразу
ма, одредбе овог споразума ће преовладати.
Г. Борба против корупције.
Зајмопримац треба да обезбеди спровођење Пројекта у скла
ду са одредбама Смерница за борбу против корупције.
Д. Заштитне мере
(а) Зајмопримац треба да обезбеди да се Пројекат спроводи у
складу са одредбама ЕСМФ-а, и примењивим ЕМП-ом. Зајмопри
мац неће додељивати, вршити измене, укидати нити се одрицати
ЕСМФ-а, и ЕМП-а, нити било којих одредби ових докумената, без
претходног одобрења Банке.
(б) Зајмопримац треба да обезбеди да све мере потребне за
спровођење ЕСМФ-а, буду спроведене благовремено и на начин
прихватљив за Банку.
Одељак II. Надзор Пројекта, извештавање и евалуација
A. Извештаји Пројекта
Зајмопримац, преко РСЈП, треба да надгледа и врши евалу
ацију напретка Пројекта и припрема Извештаје Пројекта у скла
ду са одредбама члана 5. Одељка 5.08 Општих услова и на основу
показатеља прихватљивих за Банку. Сваки Извештај Пројекта ће
обухватати период једног календарског семестра (полугодишње),
и биће достављен Банци најкасније два месеца након завршетка
периода обухваћеног у таквом извештају. Сваки извештај ће садр
жати податке о постигнутом напретку ка достизању сваког од DLI.
Извештаји средином године треба да описују напредак ка достиза
њу сваког од DLI, у складу са протоколима верификације из Про
јектног оперативног приручника. Извештаји на крају године треба
да садрже доказе о испуњењу сваког од DLI на начин описан у про
токолима верификације у Пројектном оперативном приручнику.
Б. Финансијско управљање, финансијски извештаји и ре
визија
1. Зајмопримац, преко РСЈП, треба да одржава или да обез
беди да се одржава систем за финансијско управљање у складу са
одредбама члана 5. Одељка 5.09 Општих услова.
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2. Без ограничавања одредби Дела А овог одељка, Зајмопри
мац, преко РСЈП, треба да припреми и достави Банци, најкасније
два месеца након завршетка сваког календарског семестра, посеб
не прелазне неревидиране финансијске извештаје Пројекта (ИФР),
у форми и садржини прихватљивој за Банку.
3. Зајмопримац треба да обезбеди ревизију својих Финан
сијских извештаја у складу са одредбама члана 5. Одељка 5.09 (б)
Општих услова. Свака ревизија Финансијских извештаја ће обу
хватати период једне фискалне године Зајмопримца. Ревидирани
Финансијски извештаји за сваки такав период ће бити достављени
Банци најкасније шест месеци након завршетка датог периода.
Одељак III. Набавка
A. Опште информације
1. Добра и не-консултантнске услуге. Сва добра и не-кон
султантнске услуге потребне за Пројекат и које ће бити финанси
ране из средстава Зајма ће бити набављане у складу са условима
дефинисаним или наведеним у Одељку I Смерница за набавку, и у
складу са одредбама овог одељка.
2. Консултантске услуге. Све консултантске услуге потреб
не за Пројекат и које ће бити финансиране из средстава Зајма ће
бити набављене у складу са условима дефинисаним или наведе
ним у Одељцима I и IV Смерница за консултанте и одредбама овог
одељка.
3. Дефиниције. Термини коришћени у даљем тексту овог
oдељка, писани великим почетним словом, који описују одређене
методе набавке или методе Банке за преглед одређених уговора од
носе се на одговарајуће методе описане у Одељцима II и III Смер
ница за набавку, или Одељцима II, III, IV и V Смерница за консул
танте, у зависности од случаја.
Б. Посебне методе набавке добара и не-консултантских
услуга
1. Међународно конкурентно надметање. Осим ако није
другачије предвиђено у тачки 2 испод, набавку добара и не-консул
тантских услуга треба вршити у складу са уговорима додељеним
на основу Међународног конкурентног надметања.
2. Друге методе за набавку добара и не-консултантских
услуга. Следеће методе, осим Међународног конкурентног надме
тања, могу бити коришћене за набавку добара и не-консултантских
услуга за уговоре који су наведени у Плану набавке:
(а) Национално конкурентно надметање, које је предмет до
датних одредби наведених у Додатку овом Програму 2;
(б) Директно уговарање; и
(в) Директна куповина.
В. Посебне методе набавке консултантских услуга
1. Избор на основу квалитета и цене. Осим ако није друга
чије предвиђено у тачки 2 испод, набавка консултантских услуга
ће бити спровођена у оквиру уговора додељених на основу Избора
на основу квалитета и цене.
2. Друге методе за набавку консултантских услуга. Следе
ће методе, осим Избора на основу квалитета и цене, могу бити ко
ришћене за набавку консултантских услуга за оне уговоре који су
наведени у Плану набавке:
(a) Избор на основу квалитета;
(б) Избор на основу фиксног буџета;
(в) Избор на основу најниже цене;
(г) Избор на основу квалификација консултанта;
(д) Избор консултантских фирми и појединачних консултана
та из једног извора; и
(ђ) Избор појединачних консултаната.
Г. Преглед Одлука о набавци од стране Банке
План набавке дефинише оне уговоре који ће бити предмет
претходног прегледа Банке. Сви остали уговори ће бити предмет
накнадног прегледа Банке.
Одељак IV. Повлачење средстава Зајма
A. Опште
1. Зајмопримац може повлачити средства Зајма у складу са
одредбама Члана II Општих услова, овог одељка и додатних ин
струкција које ће Банка навести у обавештењу Зајмопримцу
(укључујући „Смернице Светске банке за повлачење средстава на
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Пројектима” из маја 2006. године, ревидираних с времена на време
од стране Банке и како су примењиве на овај споразум у складу са
таквим инструкцијама) (у даљем тексту: „Додатне Инструкције”),
за потребе финансирања Прихватљивих трошкова који су дефини
сани у табели испод у тачки 2.
2. Табела која следи дефинише категорије Прихватљивих тро
шкова који могу бити финансирани из средстава Зајма (у даљем
тексту: „Категорија”), распоређивање износа Зајма на сваку Кате
горију, и проценат трошкова који се финансирају као Прихватљиви
трошкови у свакој Категорији.
Категорија

Распоређени износ
Зајма (у ЕУР)

(1) Програми прихватљи
вих трошкова у оквиру
Дела А Пројекта

85.025.000

(2) Добра, неконсултант
ске услуге, консултантске
услуге, трошкови обуке и
оперативни трошкови за
Део Б.1 Пројекта

3.817.175

100%

(3) Консултантске услуге
за Део Б.2 Пројекта

434.075

100%

(4) Приступна накнада

223.750

Износ који се плаћа у складу са
ставом 2.03 члан 2. овог спо
разума сагласно Члану 2. Део
2.07(б) Општих услова

УКУПАН ИЗНОС

Проценат трошкова који ће
бити финансирани
100% до износа Зајма опреде
љеног за сваки DLI, као што
је наведено у Програму 4 овог
споразума.

89.500.000

Б. Услови за повлачење средстава; Период повлачења
средстава
1. Изузетно од одредби Дела А овог Одељка, неће бити по
влачења средстава за плаћања настала пре датума овог споразума,
осим повлачења средстава у укупном износу који не прелази EUR
5.370.000 за уплате до дванаест (12) месеци пре датума овог спора
зума, за Прихватљиве трошкове у оквиру Категорије (1) под усло
вом да је Зајмопримац испунио услове наведене у тачки 2(а) испод.
2. Без ограничавања на одредбе наведене у тачки 1 изнад, по
влачење средстава са рачуна Зајма у смислу Категорије (1) ће се
обављати на полугодишњем нивоу, након што се Банци доставе до
ле наведени извештаји, сваки у форми и садржини прихватљивој
за Банку, на следећи начин:
(а) за повлачење средстава у оквиру тачке 1 изнад, Зајмо
примац ће у складу са Додатним инструкцијама доставити: (i)
прелазни неревидирани финансијски извештај уз доказе, који су
задовољавајући за Банку, о Програмима прихватљивих трошкова
насталим за период од дванаест (12) месеци пре датума овог спо
разума; и (ii) потврду о достизању DLI за наведени период од два
наест (12) месеци која је прихватљива за Банку.
(б) за остала повлачења средстава у оквиру Категорије (1),
Зајмопримац ће у складу са Додатним инструкцијама доставити:
(i) прелазни неревидирани финансијски извештај уз доказе, који су
задовољавајући за Банку, о Програмима прихватљивих трошкова
за релевантан календарски семестар; (ii) потврду о достизању DLI,
задовољавајућу за Банку, за наведени календарски семестар.
3. У вези са горе поменутим:
(а) уколико Банка утврди, на основу доказа наведених у
Одељку IV.Б.2 изнад, уколико је примењиво, да:
(i) су DLI само делимично испуњени, износ средстава за по
влачење опредељених за наведени DLI ће бити смањен у односу на
одговарајући степен испуњења DLI, за износ и на основу формуле
наведене у Пројектном оперативном приручнику и било који износ
Зајма опредељен за дати DLI ће бити на располагању за наредно
повлачење средстава у случају потпуног испуњавања DLI; или
(ii) било који DLI није достигнут, укупан износ Зајма за дато
повлачење средстава за недостигнути DLI ће бити на располагању
за наредно повлачење. Такав износ Зајма може бити повучен само
уколико DLI који претходно нису достигнути, буду достигнути на
кнадно.
(б) након консултација са Зајмопримцем, и обавештавања Зај
мопримца, Банка може да откаже било који износ Зајма, у целини
или делимично, у складу са тачком Б.3(а) изнад у оквиру Катего
рије (1).
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(в) Банка може, након разматрања захтеваног повлачења
средстава у вези са тачком 2(б) изнад, и након обавештавања Зај
мопримца, да с времена на време усклађује циљеве и износе наве
дене у Програму 4 овог споразума за појединачне DLI, у складу са
Пројектним оперативним приручником.
Изузетно од одредаба тачака 2 и 3 изнад, и без ограничава
ња на одредбе наведене у Додатним инструкцијама, Банка није ду
жна да одобрава даље повлачење средстава са рачуна Зајма уколи
ко Банка, у било ком тренутку, сматра да прелазни неревидирани
финансијски извештаји и други извештаји наведени у тачки 2 не
пружају на адекватан начин информације како је то наведено у До
датним инструкцијама и Пројектном оперативном приручнику.
4. (a) Ако Банка у било ком тренутку утврди да је било који
износ Зајма коришћен за плаћање трошкова који не представљају
Прихватљиви трошак, или трошкови нису оправдани кроз доказе
достављене Банци, Зајмопримац ће, одмах након обавештавања
Банке, пружити такве додатне доказе које Банка може захтевати,
или ће извршити рефундирање средстава Банци у износу једнаком
износу такве исплате. Осим ако се Банка не сложи са другачијим
решењем, Банка неће одобравати даље повлачење средстава, док
Зајмопримац не достави такве доказе или рефундира средства, у
зависности од случаја.
(б) Повраћај новца Банци спроведен у складу са подтачком
(а) ове тачке 4 ће бити пребачен на рачун Зајма за наредна повла
чења средстава или за отказивање, како Банка буде одредила, и у
складу са одредбама Споразума о зајму.
5. Датум завршетка Пројекта је 30. јун 2019. године.
Додатак
ПРОГРАМУ 2
Процедуре које је потребно поштовати у оквиру Национал
ног конкурентног надметања ће бити процедуре наведене у овом
Додатку Програму 2 овог споразума, под условом да су такве про
цедуре предмет одредби Одељка 1 и тачака 3.3 и 3.4 Смерница за
набавку, и у складу са следећим одредбама:
1. „Отворени поступак”, као што је дефинисано у Закону о
јавним набавкама Републике Србије, ће се примењивати на све
уговоре;
2. Страни понуђачи неће бити искључени из надметања нити
ће било каква предност бити дата домаћим понуђачима у поступку
надметања. Државна предузећа у Србији ће моћи да се надмећу
само уколико су правно и финансијски независна и спроводе сво
је активности у складу са законом Зајмопримца који регулише по
словање компанија;
3. Наручиоци ће користити моделе конкурсне документације
које је одобрила Банка;
4. Понуде неће бити одбијене пре претходне сагласности Бан
ке, у случају да буду понуђене веће цене у поређењу са званичним
проценама;
5. Процедура једне коверте ће бити коришћена за подношење
понуда;
6. Накнадна квалификација ће бити спроведена само за по
нуђача са најнижом понудом; ниједна понуда неће бити одбијена у
тренутку отварања понуда на основу квалификације;
7. Понуђачи који се надмећу у оквиру заједничке понуде ће
бити солидарно и појединачно одговорни;
8. Уговори ће бити додељени најнижој понуди, тј. одговарају
ћем понуђачу који је квалификован за спровођење уговора у скла
ду са претходно дефинисаним и претходно објављеним критерију
мима евалуације;
9. Преговори након подношења понуда неће бити дозвољени са
понуђачем са најнижом понудом нити било којим другим понуђачем;
10. Уговори који дуго трају (дуже од 18 месеци) ће садржати од
говарајуће одредбе за усклађивање цене које су прихватљиве за Банку;
11. Конкурсна документација и уговор који је оцењен као
прихватљив од стране Банке ће садржати одредбе у којима се на
води политика Банке да санкционише компаније или појединце, за
које се утврди да су умешани у превару и корупцију на начин на
који је то дефинисано у Смерницама за набавку; и
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12. У складу са Смерницама за набавке, сва конкурсна доку
ментација и уговори финансирани из средстава Зајма ће омогућа
вати да понуђачи, добављачи и извођачи, и њихови подизвођачи,
службеници, особље, консултанти, пружаоци услуга, или доба
вљачи, дозволе Банци да прегледа све рачуне, евиденције и оста
лу документацију у вези са подношењем понуда и спровођењем
уговора, и да изврши ревизију докумената од стране ревизора кога
је именовала Банка. Активности усмерене ка ометању спровође
ња инспекције и ревизије Банке предвиђених у Смерницама за на
бавке, представљају опструктивну праксу као што је дефинисано у
Смерницама за набавке.
ПРОГРАМ 3
План отплате
1. Следећа табела приказује Датуме отплате главнице Зајма и
проценат укупног износа главнице Зајма који се отплаћује сваког
Датума отплате главнице („Удео рате”). Уколико су средства Зај
ма у потпуности повучена до дана првог Датума отплате главнице,
Банка одређује износ главнице Зајма који је Зајмопримац дужан да
отплаћује сваког Датума отплате главнице тако што помножи: (а)
средства Зајма која су повучена до првог Датума отплате главнице
са (б) Уделом рате за сваки Датум отплате главнице, при чему се
тако добијен износ може кориговати, уколико је потребно, како би
се од њега одузели било који износи наведени у тачки 4. овог Про
грама, на које се примењује Конверзија валуте.
Датум отплате главнице

Удео рате
(Изражен у процентима)

Сваког 1. марта и 1. септембра
Почевши од 1. марта 2026. године,
све до 1. марта 2040. године

3.33 %

Дана 1. септембра 2040. године

3.43 %

2. Уколико средства Зајма нису у потпуности повучена до
првог Датума отплате главнице, износ главнице Зајма који Зајмо
примац отплаћује сваког Датума отплате главнице одређује се на
следећи начин:
(a) У случају да је било који део средстава из Зајма повучен
до првог Датума отплате главнице, Зајмопримац отплаћује повуче
на средства, на датум који је у складу са тачком 1 овог Програма;
(б) Сваки износ који је повучен после првог Датума отплате
главнице, отплаћује се сваког датума отплате главнице који пада
после датума повлачења, а у износима које одреди Банка, множе
њем износа сваког таквог повлачења са разломком чији је бројилац
оригинални Удео рате наведен у табели у тачки 1 овог Програма,
за наведени Датум отплате главнице („Оригинални удео рате”), а
чији је именилац збир свих преосталих Оригиналних удела рате за
Датуме отплате главнице који падају на тај дан или после таквог
датума, такви износи који се отплаћују морају се кориговати, пре
ма потреби, да би се одузели било који износи наведени у тачки 4
овог Програма, на које се примењује Конверзија валуте.
3. (а) Средства Зајма повучена у року од два календарска ме
сеца пре неког Датума отплате главнице, искључиво у сврху изра
чунавања износа главнице који се отплаћује, на било који Датум
отплате главнице, сматраће се повученим и неотплаћеним на дру
ги Датум отплате главнице после датума повлачења и отплаћују се
сваког Датума отплате главнице, почевши од другог Датума отпла
те главнице после датума повлачења;
(б) Не изузимајући одредбе подтачке (а) ове тачке, ако у би
ло које доба Банка усвоји систем достављања налога за плаћање
по року доспећа према којем се налози за плаћање издају на или
после одговарајућег Датума отплате главнице, одредбе те подтачке
више се неће примењивати на било која повлачења извршена на
кон усвајања поменутог система фактурисања.
4. Не изузимајући одредбе тачака 1 и 2 овог Програма, након
Конверзије валуте целокупног или делимично Повученог износа
Зајма у Одобрену валуту, износ који је на тај начин конвертован у
Одобрену валуту, а који се може отплатити било ког Датума отплате
главнице за време Периода конверзије, одређује Банка множењем
таквог износа у његовој валути деноминације непосредно пре Кон
верзије или са: (i) мењачким курсом који одражава износ главнице
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у Одобреној валути платив Банци према трансакцији осигурања од
курсног ризика (Currency Hedge), у вези са конверзијом; или (ii) ако
Банка тако одлучи у складу са Смерницама за конверзију, компо
нентом референтног мењачког курса Референтне стопе.

30. децембар 2015.

5. Уколико је Повучени износ Зајма деноминован у више од
једне валуте Зајма, одредбе овог Програма примењују се одвојено
на износ деноминован у свакој од валута Зајма како би се створио
одвојени план отплате за сваки од тих износа.

Програм 4
Показатељи везани за повлачење средстава (DLI)
DLI
DLI 1: Пилот систем за плани
рање, праћење и координацију
политика („ППМЦ”)

Ретроактивно 1/2015

2016

2017

2018

Учествујуће институције
формално успоставиле рад
ну групу за ППМЦ („ППМЦ
РГ”) за питање конкурент
ности и запошљавања.

ППМЦ радна група обја
вљује на сајту РСЈП један
полугодишњи извештај о
напретку и један годишњи
извештај о учинку ППМЦ
система са информација
ма од сваке институције
која учествује.

ППМЦ РГ објављује,
на сајту РСЈП један по
лугодишњи извештај о
напретку и један годишњи
извештај о учинку систе
ма ППМЦ са информаци
јама од сваке институције
која учествује.

ППМЦ РГ објављује,
на сајту РСЈП један по
лугодишњи извештај о
напретку и један годишњи
извештај о учинку систе
ма ППМЦ са информаци
јама од свих институција
које учествују.

Свака учествујућа
институција појединачно
усваја посебне надлежности
и линије извештавања за
учешће у систему ППМЦ.
Опредељени износ у Зајму
DLI 2: Реструктурирани про
грами МП за промоцију инве
стиција и извоз

(EUR 895,000)

(EUR 895,000)

(EUR 895,000)

(EUR 895,000)

МП припремило и усво
јило стратешки оквир и
свеобухватни акциони
план за промовисање
инвестиција и извоза
(„Акциони план”).

Имплементиран, праћен и
ажуриран Акциони план
за 2017. год.

Имплементиран, праћен и
ажуриран Акциони план
за 2018. год.

Број инвестиционих кон
таката повећан за најмање
10 процената у односу на
претходну годину.

Број инвестиционих кон
таката повећан за најмање
10 процената у односу на
претходну годину.

Усвојене секторске по
литике и планови импле
ментације за појединачне
секторе идентификоване у
стратешком оквиру.
Опредељени износ у Зајму

(EUR 7,160,000)

(EUR 6,265,000)

(EUR 6,265,000)

DLI 3: Иновативне компани
је подржане кроз грантове за
Програм раног развоја Фонда
за иновацион
 у делатност
(„ФИД”)

Најмање 0,72 милиона
ЕУР опредељених за
оперативни буџет ФИД за
2016. год.

Најмање 0,72 милиона
ЕУР опредељених за
оперативни буџет ФИД за
2017. год.

Најмање 0,72 милиона
ЕУР опредељених за
оперативни буџет ФИД за
2018. год.

Најмање 2,7 милиона
ЕУР опредељених из
буџета Зајмопримца
за 2016. год за про
грам суфинансирања
иновација ФИД. Најмање
80% буџета ФИД за
2016. год за програм
суфинансирања иновација
опредељено коришћењем
процеса одабира на осно
ву међународне експерт
ске провере и Експертске
комисије.

Најмање 2,7 милиона ЕУР
опредељених из буџета
Зајмопримца за 2017. год
за програм суфинанси
рања иновација ФИД.
Најмање 80% буџета ФИД
за 2017. год за програм
суфинансирања иновација
опредељено коришћењем
процеса одабира на осно
ву међународне експерт
ске провере и Експертске
комисије.

Најмање 2,7 милиона ЕУР
опредељених из буџета
Зајмопримца за 2018. год
за програм суфинанси
рања иновација ФИД.
Најмање 80% буџета ФИД
за 2018. год за програм
суфинансирања иновација
опредељено коришћењем
међународне експертске
провере и Експертске
комисије.

Спроведена евалуација
имплементације програма
суфинансирања инова
ција.

Укупно

(EUR 3,580,000)

(EUR 19,690,000)

Предлог за повећање
обима програма суфи
нансирања иновација
поднет Зајмопримцу или
развојним партнерима/
донаторима од стране
МПНТР

Опредељени износ у Зајму

(EUR 3,580,000)

(EUR 3,580,000)

(EUR 3,580,000)

DLI 4: Олакшан трансфер тех
нологија и комерцијализација
кроз ЦТТ ФИД

Развијена најмање једна
услужна линија ЦТТ.

Најмање 0,9 милиона ЕУР
опредељено из буџета
Зајмопримца за 2017.
год за операције и услуге
ЦТТ и започете најмање 3
трансакције за трансфер
технологија.

Најмање 0,9 милиона ЕУР
опредељено из буџета
Зајмопримца за 2018.
год за операције и услуге
ЦТТ и отпочето најмање
7 трансакција за трансфер
технологија.

(EUR 10,740,000)

Спроведена евалуација
програма ЦТТ, а МПНТР
је поднело предлог
за повећање обима
активности у области
ЦТТ Зајмопримцу или
развојним партнерским
донаторским институ
цијама
Опредељени износ у Зајму

(EUR 2,685,000)

(EUR 2,685,000)

(EUR 3,580,000)

(EUR 8,950,000)

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

30. децембар 2015.
DLI
DLI 5: Осмишљене и усвојене
реформе истраживања у јав
ном сектору
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Ретроактивно 1/2015

2016

2017

2018

Зајмопримац усвојио
Стратегију за истражива
ња и иновације за период
2015-2020. год. укључујући
посвећеност реформи истра
живања у јавном сектору.

Зајмопримац усвојио
временски ограничен
Акциони план за акциони
план Стратегије за истра
живања и иновације.

Међународни експерти
спровели ревизију учинка
у најмање 20 истраживач
ко-развојних института.

МПНТР поднело предлог
Зајмопримцу или донато
рима за техничку помоћ
за спровођење реформе
сектора и истраживач
ко-развојних института
(укључујући трошкове,
циљеве и временске
рокове).

Зајмопримац усвојио
временски ограничену ин
фраструктурну мапу пута
и акциони план за спрово
ђење реформи у истражи
вању и иновацијама.

Зајмопримац усвојио про
грам реформе у сектору
истраживачко-развојних
института, укључујући
финансирање на основу
учинка и временске роко
ве за дизајнирање.

Укупно

Завршено најмање 50
самопроцена у истражи
вачко-развојним инсти
тутима.
Међународни експерти
спровели пилот ревизију
учинка у најмање 4
истраживачко-развојна
института.
Опредељени износ у Зајму

(EUR 2,685,000)

DLI 6: Унапређена делотвор
ност услуга за посредовање у
запошљавању у НСЗ које се
пружају клијентима (послодав
цима и незапосленим лицима)

(EUR 2,685,000)

(EUR 3,580,000)

(EUR 2,685,000)

НСЗ усвојила акцио
ни план за унапређење
квалитета услуга за
послодавце и квалитет
управљања предметима
(„Акциони план НСЗ”)

85% од укупног броја са
ветника за запошљавање
НСЗ на дан 31. децембар
2017. год је лиценцира
но према новоусвојеним
стандардима у оквиру
Акционог плана НСЗ.

Број контактираних по
слодаваца у последњих 12
календарских месеци од
стране НСЗ: 23,000
Број незапослених поје
динаца регистрованих у
НСЗ који су прешли на
формална радна места у
току последњих 12 кален
дарских месеци:
280,000

Опредељени износ у Зајму

(EUR 2,685,000)

(EUR 1,790,000)

(EUR 2,685,000)

DLI 7: Унапређено управљање НСЗ увела посебну евиден
обимом предмета у филијалама цију незапослених лица која
су привремено спречена
за рад.

НСЗ усвојила реформе
броја запослених за 2016.
год које су реализоване,
а циљеви везани за обим
предмета по филијалама
су дефинисани и објавље
ни на сајту НСЗ.

Стандардно одступање
средње вредности обима
предмета по филијалама
300 или мање

Стандардно одступање
средње вредности обима
предмета по филијалама
је 250 или мање

Опредељени износ у Зајму

(EUR 895,000)

(EUR 2,685,000)

(EUR 2,685,000)

(EUR 2,685,000)

DLI 8: Унапређена делотвор
ност активних мера тржишта
рада (АЛМП) кроз статистичке
доказе

НСЗ усвојила Правилник
који редефинише „нискори
зичне групе” у свом тренут
ном профилисању ризика,
као оне „којима су потребне
минималне или им уопште
нису потребне услуге НСЗ”,
узимајући у обзир самопро
цену незапослених лица о
потребама за услугама.

Руководство НСЗ усваја
акциони план о надзору,
евалуацији и редизајнира
њу АЛМП; и профи
лисању регистрованих
незапослених лица.

50% незапослених лица
регистрованих у НСЗ на
дан 31. децембра 2017.
год има профил ризика у
складу са новом методо
логијом.

НСЗ отпочиње пилоти
рање редизајнираних
АЛМП, узимајући у обзир
доказе из претходних
евалуац
 ија АЛМП које је
спровела НСЗ.

Опредељени износ у Зајму

(EUR 895,000)

(EUR 11,635,000)

(EUR 7,160,000)

(EUR 8,950,000)

Најмање 1 пружалац ус
луга за обуке на тржишту
рада је ангажован на ос
нову уговора заснованог
на учинку.
(EUR 2,685,000)

(EUR 2,685,000)

(EUR 2,685,000)

DLI 9: Олакшан прелазак
корисника социјалне помоћи у
формално запошљавање

Зајмопримац спроводи
студију (i) за дизајнирање
програма који ће смањити
дестимулацију за улазак у
формално запошљавање
за кориснике социјалне
помоћи; и (ii) за унапређе
ње активације корисника
социјалне помоћи кроз
унапређене услуге.

Зајмопримац дефинише
пилот програм за пружа
ње подршке формалном
запошљавању за одабрану
групу корисника социјал
не помоћи и/или дечјег
додатка одабраних у скла
ду са критеријумима де
финисаним у Пројектном
оперативном приручнику.

Просечна ефективна по
реска стопа за корисника
социјалне помоћи са двоје
деце, где један одрасли
члан домаћинства који
учествује у пилот програ
му у претходној кален
дарској години, прелази у
формално запошљавање
са минималном зарадом,
где је посао: са скраћеним
радним временом: 70%
или мање, са пуним рад
ним временом: 70% или
мање.

Опредељени износ у Зајму

(EUR 1,790,000)

(EUR 1,790,000)

(EUR 1,790,000)

Укупно:
––––––––––––––––
1
Пре датума овог споразума, као што је наведено у Програму 2, Одељак IV.Б.1.

(EUR 8,950,000)

(EUR 5,370,000)
(EUR 85,025,000)
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Страна 18 – Број 24
ПРИЛОГ

Одељак I. Дефиниције
1. „Додатне инструкције” означава додатне инструкције наве
дене у Одељку IV.A.1 Програма 2 овог споразума, од овде наведе
ног датума, и такве Додатне инструкције могу бити ревидиране с
времена на време од стране Банке.
2. „АЛМП” означава програм активних мера тржишта рада,
као што су усмеравање каријере, обука, подстицаји и јавни радови.
3. „Смернице за борбу против корупције” означава „Смерни
це за спречавање и борбу против превара и корупције у пројектима
финансираним кроз зајмове IBRD и кредите и грантове IDA, од 15.
октобра 2006. године и измењене у јануару 2011. године.
4. „Категорија” означава категорију дефинисану у табели на
веденој у Одељку IV Програма 2 овог споразума.
5. „Смернице за консултанте” означава „Смернице: Селекци
ја и ангажовање консултаната у оквиру зајмова IBRD и кредита и
грантова IDA од стране Зајмопримаца Светске банке” из јануара
2011. године (ревидиране у јулу 2014. год).
6. „Показатељи везани за повлачење средстава” или „DLI”
означава показатељ, дефинисан у Програму 4 овог споразума, чије
достизање представља услов за повлачење средстава Зајма, у скла
ду са Одељком IV.Б. Програма 2 овог споразума.
7. „Програми прихватљивих трошкова” или „EEP” означава
сет дефинисаних трошкова за плате настале код Зајмопримца кроз
МП, истраживачко-развојне институте у оквиру МПНТР и НСЗ,
све у оквиру буџетских линија Зајмопримца наведених у Пројект
ном оперативном приручнику.
8. „План управљања животном средином (ЕМП)” означа
ва посебан план Зајмопримца за управљање животном средином
за одређену локацију припремљен, задовољавајући за Банку и
усклађен уколико је неопходно током имплементације Пројекта,
у складу са ЕСМФ и „Процедуром за скрининг животне средине
и социјалних питања у оквиру програма раног развоја и програма
суфинансирања иновација”, који дефинише детаљне мере за упра
вљање потенцијалним еколошким ризицима и њихово ублажава
ње, смањење и/или отклањање негативних утицаја на животну сре
дину.
9. „Оквирни програм за управљање животном средином и со
цијалним питањима (ЕСМФ)” означава Оквирни програм за упра
вљање животном средином и социјалним питањима Зајмопримца,
који је јавно доступан од 8. маја 2015. године, у форми и садржини
који су прихватљиви за Банку и између осталог садржи: основне
информације о утицају на животну средину и социјална питања;
мере за ублажавање последица на животну средину и социјална
питања током имплементације Пројекта како би се смањили по
тенцијални негативни ефекти на животну средину и социјална пи
тања; и одговорности институција Зајмопримца у вези са активно
стима праћења и скрининга, а наведени оквир може бити ажуриран
с времена на време уз претходну писмену сагласност Банке.”
10. „Општи услови” означава „Опште услове за зајмове Ме
ђународне банке за обнову и развој”, од 12. марта 2012. године, уз
измене наведене у Одељку II овог прилога.
11. „ИФР” означава прелазне неревидиране финансијске из
вештаје, као што је наведено у Одељку II Б.2 Програма 2 Споразу
ма о зајму.
12. „Фонд за иновациону делатност” или „ФИД” означава ин
ституцију Зајмопримца успостављену у складу са Законом о ино
вационој делатности, објављеном у „Службеном гласнику Репу
блике Србије”, бр.110/05, 18/10 и 55/13.
13. „Принудно расељавање” подразумева утицај принудног
преузимања земљишта у оквиру Пројекта, што утиче на појединце
у смислу: (i) негативног утицаја на њихов животни стандард; или
(ii) њиховог права, власништва или интереса на било којој кући,
земљишту (укључујући просторије, пољопривредно земљиште и
пашњаке) или било којој другој покретној или непокретној имо
вини стеченој или у поседу, привремено или трајно; или (iii) нега
тивног утицаја на приступ производној имовини, привремено или
трајно; или (iv) негативног утицаја на пословне активности, зани
мање, рад, пребивалиште или станиште, привремено или трајно.

30. децембар 2015.

14. „Приручник за грантове за суфинансирање иновација”
означава сет приручника за грантове за рани развој и суфинан
сирање иновација у оквиру Програма суфинансирања иновација,
наведен у Одељку I.В Програма 2 Споразума о зајму, а који је за
довољавајући за Банку и усвојен од стране Фонда за иновациону
делатност.
15. „Програм суфинансирања иновација” или „ПСИ” означа
ва програм Зајмопримца за грантове за рани развој и суфинансира
ње иновација за финансирање посебних доказа концепта, прототи
пова, истраживања и развоја и пројекте развијања технологије са
комерцијалним потенцијалом за старт-ап компаније, микро и мала
и средња предузећа, формирана на територији Зајмопримца у ве
ћинском власништву приватног сектора, у складу са ЕСМФ и При
ручником за грантове за суфинансирање иновација.
16. „Министарство привреде” или „МП” означава Министар
ство привреде Зајмопримца, или правног следбеника Министар
ства.
17. „Министарство просвете, науке и технолошког развоја”
или „МПНТР” означава Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја Зајмопримца, или правног следбеника Министарства.
18. „Министарство финансија” или „МФ” означава Мини
старство финансија Зајмопримца или правног следбеника Мини
старства.
19. „Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања” или „МРЗБСП” означава Министарство за рад, запошља
вање, борачка и социјална питања Зајмопримца или правног след
беника Министарства.
20. „Национална служба за запошљавање” или „НСЗ” озна
чава Националну службу за запошљавање Зајмопримца или њеног
правног следбеника.
21. „Оперативни трошкови” означава разумне оперативне
трошкове настале на рачун имплементације Пројекта, за канце
ларијски материјал и другу потрошну робу, изнајмљивање канце
ларијског простора, интернет везу и трошкове комуникације, по
дршку информационим системима, трошкове превода, провизије
банака, комуналне услуге, путовања, превоз, дневнице, трошкове
смештаја и друге разумне расходе директно повезане са импле
ментацијом Пројекта, као што је договорено између Зајмопримца
и Банке на основу полугодишњих буџета који су прихватљиви за
Банку, искључујући плате за државне службенике Зајмопримца.
22. „Учествујуће институције” означава, у смислу DLI 1 наве
деног у Програму 4 овог споразума, РСЈП, МП, МПНТР и НСЗ (у
сарадњи са МРЗБСП).
23. „JИП” означава Јединицу за имплементацију пројекта, на
ведену у Одељку I.A.2 Програма 2 овог споразума.
24. „Смернице за набавку” означавају „Смернице: Набавка
добара, радова и неконсултантских услуга у оквиру зајмова IBRD
и кредита и грантова IDA од стране Зајмопримаца Светске банке”
из јануара 2011. године (ревидиране у јулу 2014. године).
25. „План набавке” означава план набавке Зајмопримца за
Пројекат, од дана 7. јула 2015. године и који је споменут у тачки
1.18 Смерница за набавку и тачки 1.25 Смерница за консултанте, а
исти ће бити ажуриран с времена на време у складу са одредбама
наведених тачака.
26. „Пројектни оперативни приручник” значи приручник који
је наведен у Одељку I.Б Програма 2 овог споразума, а наведени при
ручник може бити мењан с времена на време, у договору с Банком.
27. „Секретаријат за јавне политике” или „РСЈП” означава
Републички секретаријат за јавне политике Зајмопримца који под
носи извештаје Кабинету председника Владе Зајмопримца, или
правног следбеника тог Секретаријата.
28. „Закон о јавним набавкама” означава Закон о јавним на
бавкама Зајмопримца објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије”, бр. 124/12 и 14/15.
29. „Истраживачко-развојни институти” или „ИРИ” означа
вају систем истраживачких и развојних института Зајмопримца у
оквиру МПНТР.
30. „Центар за трансфер технологија” или „ЦТТ” означава
централизовано тело за трансфер технологија које ће се налазити у
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Фонду за иновациону делатност са циљем спровођења трансфера
технологија и комерцијализације у партнерству са канцеларијама
за трансфер технологија или директно са истраживачко-развојним
институтима и универзитетима.
31. „Обука” означава трошкове (осим трошкова за консул
тантске услуге), настале током имплементације Пројекта, на осно
ву периодичних буџета прихватљивих за Банку, за: (i) трошкове
разумних путовања, смештаја и дневница за тренере и полазнике
обуке, а у вези са организованом обуком; (ii) накнаде за обуке; (iii)
изнајмљивање просторија и опреме за радионице/обуке; и (iv) при
прему материјала за обуке, набавку, трошкове копирања и дистри
буције који нису на други начин покривени у оквиру ове дефини
ције.
Одељак II. Измене Општих Услова
Општи услови се овим мењају на следећи начин:
1. У Садржају, референце на Одељке, називе Одељака и бро
јеве Одељака су измењене како би одражавале измене наведене у
тачкама испод.
2. Одељак 3.01. (Приступна накнада) је измењен тако да гласи:
„Одељак 3.01. Приступна накнада; Накнада за неискоришће
на средства
(а) Зајмопримац ће платити приступну накнаду на износ Зај
ма по стопи наведеној у Споразуму о зајму („Приступна накнада”).
(б) Зајмопримац ће платити Банци накнаду за неискоришћена
средства за неповучена средства зајма по стопи наведеној у Спора
зуму о зајму („Накнада за неискоришћена средства”). Накнада за
неискоришћена средства се обрачунава од датума који следи ше
здесет дана након датума Споразума о зајму на дане на које Зајмо
примац повлачи или отказује средства са рачуна Зајма. Накнада за
неискоришћена средства се плаћа на полугодишњем нивоу у обро
цима на сваки Датум уплате.”
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3. У Прилогу, Дефиниције, све релевантне референце на бро
јеве Одељака и тачака су измењене, по потреби, како би одржавале
измене наведене у тачки 2 изнад.
4. Прилог је измењен уношењем нове тачке, број 19 са следе
ћом дефиницијом „Накнада за неискоришћена средства”, и изме
ном бројева следећих тачака у складу са тим:
„19. „Накнада за неискоришћена средства” означава накнаду
наведену у Споразуму о зајму за потребе Одељка 3.01(б).”
5. У тачки Прилога, која постаје тачка 49 (првобитно тачка
48), дефиниција „Приступне накнаде” је измењена кроз замену ре
ференце на Одељак 3.01 референцом на Одељак 3.01 (а).
6. У преим
 енованој тачки 68 (првобитно тачка 67) Прилога,
дефиниција термина „Исплата зајма” је измењена и гласи:
„68. „Исплата зајма” означава износ који уплаћују стране у
Зајму Банци у складу са Правним споразумима или овим Општим
условима, укључујући (али не ограничавајући се на) било који из
нос повученог зајма, камате, приступне накнаде, накнаде за не
искоришћена средства, затезне камате (уколико је има), отплату
премије, било какве накнаде за трансакције за конверзију или пре
времени завршетак конверзије, накнаде за фиксирање варијабилне
стопе (уколико је има), било какве премије која доспева након де
финисања лимита каматне стопе или распона каматне стопе и било
каквог износа који доспева Зајмопримцу.”
7. У тачки Прилога која постаје тачка 73 (првобитно тачка
72), дефиниција „Датума плаћања” је измењена тако што је обри
сана реч „је” а убачене су речи „и Накнада за неискоришћена сред
ства” након речи „камата”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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М И Н И С ТА Р С Т ВА
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СПОРАЗУМ
о изменама Протокола између Влада Република Србије
и Владе Републике Француске о реадмисији лица
која незаконито бораве од 18. септембра 2007. године
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Париз, 1. октобар 2015-12-24
Слобода Једнакост Братство
ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
И МЕЂУНАРОДНОГ РАЗВОЈА
Дирекција за дијаспору и
Конзуларну управу
––––––––––––––
Служба за споразуме,
Грађанске поступке и
Међународну правну помоћ
––––––––––––––
Одељење за споразуме и
Међународну правну помоћ
––––––––––––––
FAE/SAEJ/CEJ N0 965309
Министарство иностраних послова и међународног развоја
изражава поштовање Амбасади Републике Србије у Француској,
и у име Француске владе, потврђује пријем њене ноте од 24. сеп
тембра 2015. бр. 1243-1/2015, којом га Амбасада Републике Србије
обавештава да је Министарство унутрашњих послова Републике
Србије сагласно са изменама које је Француска предложила у ноти
Министарства иностраних послова и међународног развоја од 29.
јуна 2015. бр. 613809, у вези са Протоколом између Владе Репу
блике Србије и Владе Републике Француске о примени Споразума
од 18. септембра 2007. о реадимисији лица чији је боравак неза
конит, потписаног у Паризу, 18. новембра 2009. (у даљем тексту
„Протокол”.
Наведена нота бр. 613809, заједно са нотом Амбасаде Србије
бр. 1243-4/2015 од 24. септембра 2015. имају за циљ измену поме
нутог Протокола.
Министарство иностраних послова и међународног разво
ја користи прилику да Амбасади Републике Србије понови изразе
свог изузетног поштовања.
Амбасада Србије
ПАРИЗ
Париз, 29. јун 2015.
Слобода Једнакост Братство
ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
И МЕЂУНАРОДНОГ РАЗВОЈА
Дирекција за дијаспору и
Конзуларну управу
––––––––––––––
Служба за споразуме,
Грађанске поступке и
Међународну правну помоћ
––––––––––––––
Одељење за споразуме и
Међународну правну помоћ
––––––––––––––
FAE/SAEJ/CEJ N0 613809
Министарство иностраних послова и међународног развоја
изражава поштовање Амбасади Србије у Француској и, с позивом
на Протокол између Владе Француске Републике и Владе Репу
блике Србије о примени Споразума од 18. септембра 2007. изме
ђу Европске заједнице и Србије о реадмисији лица чији је боравак
незаконит (заједно два анекса), потписаног у Паризу, 18. новембра
2009, има част да је обавести о следећем:
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У члану 1. параграф 1.3. („Пријем и обрада захтева за тран
зитне операције”) поменутог протокола, навод:
„За Француску Републику:
Министарство имиграције, интеграције, националног иден
титета и солидарног развоја
Централна дирекција Пограничне полиције
Комaнда
8 rue de Penthièvre
75008 Paris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 15 85
Мејл: sic.dcpaf@interieur.gouv.fr”
.../...
треба да буде замењен следећим наводом, од данас:
„За Француску Републику:
У радно време (09ч00–18ч00), од понедељка до петка, укљу
чујући и петак:
Министарство унутрашњих послова
Централна дирекција Пограничне полиције
Поддирекција за незакониту имиграцију и територијалне службе
Централни деск за удаљавање
Командна јединица
Тел. 00 33/ 1 49 27 34 31
Мејл: pce-uem.dcpaf@interieur.gouv.fr
Ванрадног времена:
Министарство унутрашњихпослова
Централнадирекција Пограничне полиције
Команда
Информациони и командни центар
8 rue de Penthièvre
75008 Paris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 01 24
Мејл: dcpaf-cic@interieur.gouv.fr”
У члану 1, параграф 1.4. („Решење потешкоћа у примени
Споразума”) поменутог протокола,
навод:
„За Француску Републику:
Министарство имиграције, интеграције, националног иден
титета и солидарног развоја
Дирекција за имиграцију
Канцеларија за оперативну подршку и праћење
101 rue de Grenelle
75323 Paris Cedex 07
Тел. 00 33/1 72 71 67 96
Факс: 00 33/1 72 71 68 02
Мејл: lpc@iminidco.gouv.fr”
.../...
треба да буде замењен следећим наводом, од данас:
„За Француску Републику:
Министарство унутрашњих послова
Дирекција за имиграцију
Канцеларија за притвор и удаљавање
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Тел: 00 33/1 72 71 67 96
Факс: 00 33/1 72 71 67 63
Мејл: lpc@interieur.gouv.fr, bsos@interieur.gouv.fr .../...
У члану 1, параграф 1.5. („Одређивање граничних прелаза у
ванредним околностима”) поменутог протокола,
навод:
„За Француску Републику:
Министарство имиграције, интеграције, националног иден
титета и солидарног развоја
Централна дирекција Пограничне полиције
Команда
8 rue de Penthièvre
75008 Paris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 15 85
Мејл: sic.scpaf@interieur.gouv.fr”
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треба да буде замењен следећим наводом, од данас:
.../...
„За Француску Републику:
У Радно време (09ч00–18ч00), од понедељка до петка, укљу
чујући и петак:
Министарство унутрашњих послова
Централна дирекција Пограничне полиције
Поддирекција за незакониту имиграцију и територијалне службе
Централни деск за удаљавање
Командна јединица
Тел: 00 33/1 49 27 34 31
Мејл: pce-uem.dcpaf@interieu r.gouv.fr
Ван радног времена:
Министарство унутрашњих послова
Централна дирекција Пограничне полиције
Команда
Информациони и командни центар
8 rue de Penthièvre
75008 Paris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 01 24
Мејл: dcpaf-cic@interieur.gouv.fr”
У члану 12 („Трошкови”) поменутог протокола,
навод:
„За Француску Републику:
Министарство имиграције, интеграције, националног иден
титета и солидарност развоја Служба за општу управу и финансије
101 rue de Grenelle
7500 Paris
Тел. 00 33 01 77 72 62 91
Факс: 00 33 01 77 72 61 20
треба да буде замењен следећим наводом, од данас:
„За Француску Републику:
Министарство унутрашњих послова
Служба за општу управу и финансије”.
Наиме, трансформисање Генералног секретаријата за имигра
цију и интеграцију у Генералну дирекцију за странце у Француској
(DGEF), Уредбом бр. 2013-728 од 12. августа 2013, која садржи ор
ганизацију централне управе Министарства унутрашњих послова
и Министарства прекоокеанских територија, као и реструктурира
ње релевантних служби, анулира, за француску страну, називе над
лежних органа онако како су иницијално наведени, кад је у питању
пријем захтев за реадмисију за држављане трећих земаља и апа
трида (члан 1, параграфи 1.3, 1.4., 1.5 и горњи члан 12).
Министарство иностраних послова и међународног разво
ја користи прилику да Амбасади Републике Србије понови изразе
свог изузетног поштовања.
Амбасада Србије у Француској
5 rue Léonard de Vinci
75 016 PARIS
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Републике Србије и Министарствo безбједности Босне и Херцего
вине споразумели су се о следећем:
Члан 1.
(Надлежна тела)
У сврху имплементације Протокола између Министарства
унутрашњих послова Републике Србије и Министарства безбјед
ности Босне и Херцеговине о сарадњи у области форензичких
испитивања и вештачења (у даљем тексту: Протокол) одређују се
надлежна тела за спровођење истог и то:
а) за Босну и Херцеговину:
Министарство безбједности Босне и Херцеговине, Агенција за
форензичка испитивања и вјештачења – у даљем тексту: Агенција.
б) за Републику Србију:
Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције,
Управа криминалистичке полиције, Национални криминалистич
ко-технички центар – у даљем тексту: Центар;
Члан 2.
(Области сарадње)
Овим протоколом одређује се међусобна сарадња између
Центра и Агенције, а која ће се остваривати кроз следеће области:
а) стручна консултативна подршка Центра у фази стварања
техничко-технолошких услова за стављање у функцију одређених
лабораторија Агенције, нарочито намењеног за биолошка и ДНК
вештачења, хемијско-физичка вештачења и криминалистичко-тех
ничка вештачења;
б) стручно консултативна подршка у области стварања прет
поставки за што квалитетнија фонетска вештачења;
ц) сарадња у примени лабораторијских генетских ДНК ана
лиза и размена искустава у коришћењу резултата ДНК анализа у
судским поступцима;
д) размена практичних искустава и научних сазнања у разли
читим областима форензичких испитивања и вештачења;
е) организовање и учешће на стручним семинарима из специ
јалистичких форензичких дисциплина;
ф) у складу са националним законодавством и усвојеним ме
ђународним документима обезбедити размену релевантних инфор
мација и података;
г) по потреби, у складу са законском регулативом, обезбедити
заједничко ангажовање на сложенијим форензичким случајевима.
Члан 3.
(Координација и придржавање одредби Протокола)
(1) Центар и Агенција именоваће контакт особе које ће коорди
нирати активности дефинисане одредбама члана 2. овог протокола.
(2) Центар и Агенција дужни су реализовати договорене ак
тивности у својој надлежности. Уколико то из неког оправданог
разлога не буду у могућности, обавезне су о томе благовремено до
ставити обавештење.
Члан 4.
(Обавезе Агенције)
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ПРОТОКОЛ
између
Министарства унутрашњих послова Републике Србије
и
Министарства безбједности
Босне и Херцеговине
о
сарадњи у области
форензичких испитивања и вештачења
У циљу размене стручних искустава на успостављању и
функционисању различитих сегмената форензичких активности,
пружања подршке на унапређењу метода рада, едукације кадро
ва и научних истраживања, Министарствo унутрашњих послова

Потписивањем овог протокола, Агенција је у обавези да:
а) пружи потребне информације о капацитетима Агенције;
б) пружи информације о својим стручним сазнањима из обла
сти генетске ДНК анализе;
ц) уступи податке о начинима организовања, опремања и ка
дровског попуњавања лабораторије за фонетска вештачења;
д) размени искуства у области форензике компјутерских си
стема;
е) размени искуства у области хемијско-физичких и токсико
лошких вештачења.
Члан 5.
(Обавезе Центра)
Потписивањем овог протокола, Центар се обавезује да ће:
а) пружити потребне информације о капацитетима Центра;
б) пружити податке и потребну подршку Агенцији у почетној
фази развоја и успостављања функције лабораторије за биолошка
и ДНК вештачења;
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ц) омогућити одговарајућу размену стручних информација из
области ДНК анализе;
д) обезбедити размену стручњака различитих специјалности,
уважавајући обавезе матичних лабораторија;
e) разменити искуства у области форензике компјутерских
система;
ф) разменити искуства у области хемијско-физичких и токси
колошких вештачења.
Члан 6.
(Друге заједничке активности)
(1) Поред активности наведених у одредбама чл. 4. и 5. овог
протокола, Центар и Агенција ће:
а) се међусобно информисати о организовању стручних уса
вршавања из одређених форензичких области;
б) организовати периодичне састанке ради сагледавања реа
лизовања сарадње и конкретизације наредних активности;
ц) обезбедити финансирање стварних трошкова које изискују
наведене активности;
д) у случају исказане потребе за дужим временским ангажо
вањем афирмисаних стручњака, у складу са законом обезбедити
склапање и појединачних уговора;
е) кад је год то оправдано и могуће доприносити дефинисању
радних процедура и стандарда, те развоју пројеката од заједничког
интереса.
(2) У циљу реализације наведених активности Центар и Аген
ција ће користити радне просторије и опрему у истима.
Члан 7.
(Финансирање)
Реализација појединих активности предвиђених овим прото
колом ће зависити од обезбеђења потребних финансијских сред
става, о чему ће Центар и Агенција водити рачуна приликом кон
кретног планирања.
Члан 8.
(Важење и отказивање Протокола)
(1) Овај протокол се закључује на неодређено време.
(2) Свака уговорна страна може овај протокол отказати у пи
саном облику, дипломатским путем, најкасније три месеца пре ис
тека текуће календарске године.
(3) У случају отказивања, важење овог протокола престаје ис
теком текуће календарске године у којој се исти отказује.
Члан 9.
(Ступање на снагу)
Овај протокол ступа на снагу првог дана месеца, по исте
ку месеца у којем је дипломатским путем достављено последње
обавештење да су испуњени сви услови предвиђени националним
правним прописима за ступање на снагу овог протокола.
Потврђујући ово доле потписани, прописно овлашћени од
својих влада, потписали су овај протокол.
Састављено у Сарајеву, дана 7. 12. 2015. године, у два ориги
нална примерка, на службеним језицима страна уговорница, и то
за Републику Србију на српском језику, а за Босну и Херцеговину
на босанском, хрватском и српском језику, при чему су сви тексто
ви подједнако веродостојни.
За Министарство унутрашњих
послова
Републике Србије,
др Ненад Стефановић, с.р.

За Министарство безбједности
Босне и Херцеговине,
Драган Мектић, с.р.

30. децембар 2015.
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између Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије
и
Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију
и карантин Народне Републике Кине о карантину
и здравственим захтевима који се односе на замрзнуто
говеђе месо за извоз из Републике Србије
у Народну Републику Кину
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Ре
публике Србије (у даљем тексту: МПЗЖС) и Генерална управа за
контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике
Кине (у даљем тексту: АQSIQ) кроз пријатељске преговоре, сло
жили су се у вези са следећим захтевима који се односе на здрав
ствену исправност и карантин замрзнутог говеђег меса (у даљем
тексту: говеђе месо) за извоз из Републике Србије у Народну Ре
публику Кину.
Члан 1.
МПЗЖС је одговорно за инспекцију и карантин говеђег меса
које се извози у Народну Републику Кину и за издавање здравстве
них сертификата.
Члан 2.
МПЗЖС треба да обезбеди за AQSIQ следећа документа: за
коне и правилнике који се односе на контролу хигијене при клању,
расецању и складиштењу говеђег меса, као и програме који се од
носе на инспекцију и карантин, што обухвата узорковање и методе
испитивања, административне процедуре и примену одговарају
ћих стандарда.
МПЗЖС треба да обезбеди за AQSIQ, у сврху попуњавања
сертификата, узорке званичних ознака, здравствене сертификате
заштићене званичном технологијом против фалсификовања, и спи
сак ветеринарских инспектора са њиховим потписима.
МПЗЖС треба да обавести AQSIQ о изменама и допунама го
ре наведеног (ако постоје) најмање месец дана унапред.
Члан 3.
У складу са захтевима AQSIQ, МПЗЖС треба да обезбеди си
стем превенције и контроле за болести наведене у чл. 4. и 5. овог
протокола, и треба да поднесе ажуриране податке о болестима које
су обавезне за пријављивање ОИЕ.
МПЗЖС треба да примени годишњи план праћења резидуа
и да подноси извештаје о његовом спровођењу. Уколико је потреб
но, радиоактивност и други загађивачи околине требало би да буду
укључени у план праћења.
У складу са захтевима AQSIQ, МПЗЖС треба да спроведе
план за смањење патогених микроорганизама и да обезбеди одго
варајуће информације о процени.
Ако је неопходно, AQSIQ може именовати стручњаке који
би потврдили горе наведен систем контроле и статус управљања.
МПЗЖС ће обезбедити неопходну помоћ и погодности.
Члан 4.
МПЗЖС званично потврђује да je:
1. Република Србија слободна од слинавке и шапа, куге гове
да, спонгиоформне енцефалопатије говеда (БСЕ), заразне плеуроп
неумоније говеда, нодуларног дерматитиса (Lumpy Skin), болест
воденог срца (ексудативни перикардитис), везикуларни стоматитис;
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2. Република Србија успоставила ефикасан систем заштите
од БСЕ и овчијег сврабежа (скрепи);
3. у Републици Србији забрањена исхрана преживара меснокоштаним брашном пореклом од преживара, и постоји ефикасан
систем надзора како би се обезбедило ефикасно спровођење ове
забране;
4. Република Србија успоставила ефикасан систем следљиво
сти и идентификације, којим се омогућава праћење закланих гове
да до фарми порекла на којима су рођена и одгајена;
5. извозни производ не садржи било какве елементе прежи
вара и ризичних производа који потичу из земаља или подручја у
којима постоји БСЕ и овчија сврабеж (скрепи).
Члан 5.
Заклане животиње које се као говеђе месо извозе у Народну
Републику Кину треба да буду у складу са следећим захтевима:
1. да су рођене, узгојене и заклане у Републици Србији, уз
следљивост порекла;
2. да потичу са фарми где:
– није установљена појава болести плавог језика, грознице
долине Рифт, антракса, Аујескијеве болести, туберкулозе, парату
берку-лозе, бруцелозе,
– није установљена појава пастерелозе у протеклих 12 месеци,
– током протеклих 12 месеци нису биле предмет карантинског
ограничења у складу са захтевима Здравственог кодекса за копне
не животиње Светске организације за заштиту здравља животиња и
прописима Републике Србије који се односе на здравље животиња;
3. нису никада храњене храном чија је употреба забрањена;
4. су биле предмет надзора у оквиру националног програма
мониторинга резидуа и не садрже лекове, хемијске остатке, друге
токсичне и штетне супстанце које су штетне за здравље људи.
Члан 6.
Објекти (за клање, расецање, хлађење и складиштење, пако
вање) из којих би се вршио извоз говеђег меса за Народну Репу
блику Кину морају бити контролисани од стране МПЗЖС, испу
њавати захтеве о здрављу животиња и јавном здрављу и Републике
Србије и Народне Републике Кине и морају бити регистровани од
стране Управе за издавање сертификата и акредитацију Народне
Републике Кине (ЦНЦА) у складу са прописима о регистрацији
објеката за храну која се увози. Производи из објеката којима није
одобрена регистрација од стране ЦНЦА не смеју се извозити у На
родну Републику Кину.
Члан 7.
Ветеринарски инспектори Републике Србије су одговорни за:
1. Инспекцију пре и после клања животиња од којих потиче
месо говеда, у складу са релевантним прописима Републике Срби
је и Народне Републике Кине;
2. Потврђивање да су заклане животиње здраве, да не показу
ју клиничке знаке заразних болести, да на трупу и органима нема
лезија и да је све у складу са члaном 5. овог протокола;
3. Потврђивање да је, у складу са Планом праћења резидуа у
Републици Србији, ниво резидуа ветеринарских лекова, пестици
да, тешких метала, токсичних и штетних супстанци садржаних у
производу испод граница које прописује законодавство Републике
Србије и Народне Републике Кине;
4. Потврђивање да су трупови говеда, након клања, а пре ра
сецања у делове, охлађени на 0–4 °C и остављени на зрењу мини
мум 24 сата. Вредност pH у средини слабинског дела леђног ми
шића сваког трупа не сме бити виша од 5,9 након периода зрења;
5. Потврђивање да говеђе месо није контаминирано патоге
ним агенсима, у складу са прописима Републике Србије и Народне
Републике Кине, и да је произведено у складу са системом упра
вљања квалитетом који је заснован на анализи опасности и кри
тичних контролних тачака и који је контролисан од стране надле
жног органа Републике Србије;
6. Потврђивање да је говеђе месо здраво, безбедно и погодно
za исхрану људи;
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7. У случају неслагања са одредбама на које се односе чл. од
1. до 6. овог протокола, МПЗЖС треба одмах да обавести AQSIQ,
да заустави извоз говеђег меса из објеката на које се ово односи.
МПЗЖС ће истражити узрок и предузети одређене корективне ме
ре, укључујући опозив говеђег меса које јесте, или може бити кон
таминирано.
Члан 8.
Објекат за клање из кога се извози говеђе месо у Народну Ре
публику Кину неће клати животиње које истовремено нису у скла
ду са одредбама члана 5. овог протокола. Објекат за расецање из
кога се извози говеђе месо у Народну Републику Кину неће расеца
ти говеђе месо које истовремено није у складу са одредбама чл. 5.
и 7. овог протокола.
МПЗЖС ће обезбедити следљивост говеђег меса које се изво
зи у Народну Републику Кину. Одређени део у објекту за хлађење
и складиштење треба да буде на располагању искључиво за скла
диштење говеђег меса које се извози у Народну Републику Кину.
Члан 9.
Говеђе месо које се извози у Народну Републику Кину мора
бити упаковано у нов материјал за паковање у складу са међуна
родним стандардима за хигијену.
Спецификација, место порекла (регија/град), земља у коју се
извози, назив, тежина, произвођач, извозни контролни број објек
та, број производне партије, температура складиштења, датум
производње, рок употребе треба да буду означени на спољашњој
страни паковања на кинеском и на енглеском језику. На површини
паковања треба да се налази званична ознака жига, за коју је под
нет узорак у AQSIQ. Ознака на спољашњој страни паковања треба
да укаже на то да се говеђе месо извози у континентални део На
родне Републике Кине.
Земља порекла, назив производа, извозни контролни број
објекта и број производне партије говеђег меса треба да се налазе
на унутрашњем паковању.
Члан 10.
Током читавог процеса, укључујући и паковање, складиште
ње и транспорт, говеђе месо које се извози у Народну Републику
Кину мора да испуњава ветеринарско санитарне захтеве и да је за
штићено од контаминације токсичним и штетним супстанцама. По
доласку, замрзнуто говеђе месо се мора складиштити на темпера
тури испод -18 °C.
Након што је утоварен производима, контејнер се мора запе
чатити под надзором ветеринарског инспектора; ветеринарски сер
тификат мора да садржи и број пломбе. Током транспорта, пакова
ње ових производа треба да остане неоштећено.
Члан 11.
Свака пошиљка говеђег меса мора да садржи и оригинални
ветеринарски сертификат којим се потврђује да је у складу са овим
протоколом. Када се контејнер користи за транспорт говеђег меса,
сваки контејнер мора да поседује оригинални ветеринарски серти
фикат.
Ветеринарски сертификат треба да буде написан на српском,
кинеском и енглеском језику. Обе стране треба унапред и обостра
но да утврде формат и садржај овог сертификата.
Члан 12.
У случају појаве заразних болести наведених у члану 4. овог
протокола, које могу да утичу на говеђе месо, МПЗШС мора одмах
да заустави извоз говеђег меса у Народну Републику Кину, покре
не опозив таквих производа, и детаљно информише AQSIQ о та
квом случају.
У случају појаве заразних болести наведених у члану 5. овог
протокола, или појаве заразе у регији из које се говеђе месо изво
зи у Народну Републику Кину, МПЗШС ће одмах прекинути извоз
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говеђег меса из тог подручја у Народну Републику Кину, покрену
ти опозив тих производа, и детаљно информисати AQSIQ о таквом
случају.
Када је зараза у потпуности искорењена или када више нема
опасности од контаминације, МПЗШС треба да поднесе детаљан
извештај AQSIQ, уколико жели да обнови извоз у Народну Репу
блику Кину, а обе стране могу унапред преговарати о постизању
договора.
Ако кинеска страна открије да говеђе месо које се извози у
Народну Републику Кину није у складу са захтевима Протокола,
AQSIQ ће одмах обавестити МПЗШС и предузети мере одбијања,
задржавања, уништења или стављања на располагање овог произ
вода. МПЗШС ће сарађивати са AQSIQ у истрази ради утврђивања
било каквих проблема, укључујући и обавештавање AQSIQ о било
каквим корективним мерама које треба предузети, као што је опо
зив других потенцијално угрожених производа у циљу спречавања
понављања ових неусаглашености.
Члан 13.
У сврху овог протокола, говеђе месо подразумева месо са ко
стима (изузимајући кости кичменог стуба и главе) и/или месо без
кости изузимајући изнутрице.
Члан 14.
Овај протокол може бити измењен уз сагласност обе стране.
Члан 15.
Било која страна може раскинути овај протокол тако што ће
обавестити другу страну у писаној форми шест месеци унапред.
Члан 16.
Овај протокол ступа на снагу даном потписивања.
Сачињено у Пекингу, дана 26. новембра 2015. године у два
оригинална примерка, сваки на српском, кинеском и енглеском је
зику. У случаjу разлика у тумачењу одредаба овог протокола меро
даван је текст на енглеском језику.
За
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине
Републике Србије
Жељко Сертић,
министар привреде

За
Генералну управу
за контролу квалитета,
инспекцију и карантин
Народне Републике Кине
Zhi Shuping, директор

153
МЕМОРАНДУМ
о разумевању
о
јавно приватној партнерској сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран
Уводни део:
Влада Републике Србије и Влада Исламске Републике Иран
које се у даљем тексту означавају као: „Стране”;
у циљу јачања пријатељских односа и унапређења економске
сарадње између Страна, и
прихватајући да модел јавно приватне партнерске сарадње
представља одговарајући начин да се приближе јавни и приватни
сектор и да се обезбеди да приватни сектор да свој допринос раз
војној сарадњи, а
имајући у виду да овај вид сарадње представља најбољи
начин да се финансирају јавни инфраструктурни планови, обез
беди адекватна расподела пројектних ризика, убрза спровођење
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пројеката у циљу побољшања животног стандарда и јавног благо
стања што ће позитивно утицати на социјално-економски развој
Страна,
сагласиле су се о следећем:
Члан 1.
Области сарадње
Стране ће сарађивати у следећим областима:
а) Обезбеђивања неопходног правног оквира како би се обез
бедило учешће предузећа обе Стране у примени пројеката из обла
сти инфраструктуре и других области јавног сектора путем јавног
и приватног партнерства.
б) Подстицања учешћа приватног сектора две Стране у спро
вођењу пројеката и планова путем потписивања уговора и дугих
облика јавно-приватне партнерске сарадње у обе државе.
ц) Размене:
– информација о тендерима за пројекте јавно-приватног парт
нерства у различитим областима укључујући транспорт, енергети
ку, комуникације, водоснабдевање и канализацију, здравство и ме
дицину у две државе;
– стручног кадра и специјалиста у циљу јачања билатералне
сарадње у примени пројеката јавно-приватног партнерства;
– знања и искуства о правном оквиру и прописима, као и о
макроекономској политици, политици у областима банкарства, по
реза и осигурања у циљу информисања приватног сектора у обе
државе.
д) Подстицања привредника, консултаната и инжењера две
Стране да оснивају заједничка предузећа и конзорцијуме како би
омогућили њихово учешће у примени заједничких програма из
области јавно-приватног партнерства у трећим државама.
е) Обезбеђивања учешћа на форумима, радионицама и курсе
вима у области јавног приватног партнерства обе државе у циљу
унапређења информисања јавног и правног сектора две Стране.
ф) Обезбеђивања техничке помоћи и унапређења потенцијала
међународних и регионалних институција у области јавно-приват
ног партнерства кроз сарадњу две Стране, а ради остварења обо
стране користи.
г) Сарадње и у другим областима јавно-приватног партнер
ства који могу настати или о којима се Стране могу договорити.
Члан 2.
Заједничка радна група
1. У намери да обезбеде спровођење Меморандума, Стране ће
формирати сталну Заједничку радну групу којом ће председавати
представници Министарства трговине, туризма и телекомуникаци
ја Републике Србије и Организације за инвестиције, економску и
техничку помоћ Исламске Републике Иран (OIETAI).
2. Заједничка радна група одржаваће редовне састанке наиз
менично у Београду и Техерану.
3. Дневни ред и позивно писмо за састанке упутиће представ
ник Стране која је домаћин састанка најмање три месеца раније,
дипломатским путем.
Члан 3.
Састав Заједничке радне групе
Заједничка радна група састоји се од шест чланова, с тим што
ће свака Страна именовати по три члана. Стране ће једна другу
обавестити о именима изабраних чланова, месец дана пре одржа
вања састанка.
Члан 4.
Задаци Заједничке радне групе
Задаци Заједничке радне групе биће следећи:
1. Планирање и координација активности неопходних да се
обезбеди примена наведеног меморандума.
2. Утврђивање одговарајућих механизама за примену одреда
ба овог меморандума.
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3. Надзор над спровођењем договорених активности Заједни
че радне групе које врше надлежни организације и институције
две Стране.
4. Предлагање мера у случају неодговарајуће примене одред
би овог меморандума.
Члан 5.
Однос према другим споразумима
Овај меморандум и његова примена неће утицати на приме
ну постојећих или будућих међународних, мултилатералних, реги
оналних или билатералних споразума, које су Стране закључиле
или ће тек закључити и одобрити.
Члан 6.
Решавање спорова
Свако неслагање у тумачењу или примени овог меморандума
решаваће се путем преговора између надлежних органа две Стра
не, као и дипломатским путем.
Члан 7.
Измене
Овај меморандум може бити измењен и допуњен на основу
писане узајамне сагласности Страна. Измена и допуна ће бити из
вршена писменим путем и ступиће на снагу по истој процедури
као и оригинал Меморандума.
Члан 8.
Ступање на снагу и престанак
Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања. Мемо
рандум ће бити на снази у периоду од пет година, а након истека
тог рока, Меморандум ће остати на снази у неограниченом вре
менском трајању, осим ако једна од Страна писмено не обавести
другу о намери да Меморандум престане да важи.
У том случају, сматраће се да је Меморандум престао да важи
у року од три месеца од поменутог обавештења.
Овај меморандум састоји се из уводног дела (преамбуле) и
осам чланова, и сачињен је у два истоветна примерка, сваки на
српском, персијском и енглеском језику, при чему су сви текстови
подједнако аутентични.
Сачињено у Техерану, дана 8. децембра 2015. године по гре
горијанском календару, што одговара 17. Азару 1394. године по
хиџретском календару.
За Владу
Републике Србије,
Расим Љајић, с.р.

За Владу
Исламске Републике Иран,
Мухамед Реза Нематсадех, с.р.
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МЕМОРАНДУМ
о разумевању између Министарства трговине, туризма
и телекомуникација Републике Србије и Организације
за културно наслеђе, рукотворине и туризам Исламске
Републике Иран о сарадњи у области туризма
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Репу
блике Србије и Организација за културно наслеђе, рукотворине и
туризам Исламске Републике Иран, (у даљем тексту: Стране),
Препознаjући туризам као значајан елемент у промовисању
економског развоја,
У жељи да прошире билатералну сарадњу,
У циљу јачања веза пријатељства које постоје између њихо
вих држава,
На основу пуне равноправности и узајамне користи,
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Споразумеле су се о следећем:
Члан 1.
Стране ће подстицати своје грађане из једне на путовања у
другу државу, на сарадњу и успостављање директних контаката
између њихових туристичких агенција, других релевантних пред
узећа и организација које послују у области туризма, са циљем по
већања туристичке размене између две државе.
Члан 2.
Са циљем да допринесу развоју туристичке инфраструктуре у
обе државе, Стране ће у оквиру својих постојећих законских над
лежности и на основу реципроцитета, подстицати улагања у ра
зним областима туризма.
Члан 3.
Стране ће размењивати информације, статистичке податке,
промотивне материјале, спискове туристичких изложби, догађаја
и сајмова у обе државе.
Стране ће подстицати туристичке делегације својих држава
да учествују у свим догађајима, семинарима и конференцијама из
области туризма у обе државе.
Члан 4.
Стране ће подстицати надлежне органе у различитим обла
стима туризма, на размену знања и практичног искуства у вези са
техничком сарадњом, истраживањем и промотивним материјали
ма између две државе.
Члан 5.
Стране ће размотрити унапређење сарадње у оквиру Светске
туристичке организације Уједињених нација (UNWTO), као и дру
гих међународних организација у области туризма чији су чланови.
Члан 6.
Стране ће подстицати надлежне органе да размењују инфор
мације у вези са стручним образовањем запослених у сектору ту
ризма и размене студената и стручњака, као и организовање семи
нара за туристичке званичнике и стручњаке.
Члан 7.
Стране ће подстицати сарадњу између туристичких надле
жних органа, тур-оператора и других организација са циљем да се
повећа туристички промет између две државе.
Члан 8.
Овај меморандум о разумевању ступа на снагу даном потпи
сивања.
Овај меморандум остаје на снази 5 (пет) година и на основу
међусобног договора се након тога продужава за период од следе
ћих 5 (пет) година, осим ако једна Страна писаним обавештењем
дипломатским путем не обавести другу о својим намерама да рас
кине овај меморандум бар шест (6) месеци пре истека сваког пето
годишњег периода.
Сачињено у Техерану, дана 8. децембра 2015. године, што од
говара 17. Азару 1394. године, у два оригинална примерка, сваки
на српском, персијском и енглеском језику, при чему је сваки текст
једнако веродостојан. У случају неслагања у тумачењу одредаба
Меморандума, меродаван је текст на енглеском језику.
У име Министарства трговине,
туризма и телекомуникација
Републике Србије
Расим Љајић, с.р.

У име Организације
за културно наслеђе,
рукотворине и туризам
Исламске Републике Иран
Мухамед Реза Нематсадех, с.р.
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/2013),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном подстицању и заштити улагања, који је
сачињен у Астани 7. октобра 2010. године, ступио на снагу 7. децембра 2015. године.
У Београду, 11. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Протокол о изменама и допунама Споразума о ваздушном саобраћају између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и
Швајцарског Федералног Савета, који је сачињен у Београду 15. априла 2015. године, ступио на снагу 8. децембра 2015. године.
У Београду, 11. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Уговор између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у
односу на порезе на доходак, који је сачињен у Ослу 17. јуна 2015. године, ступио на снагу 18. децембра 2015. године.
У Београду, 22. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари, који је сачињен у Београду,
1. јула 2014. године, ступити на снагу 23. децембра 2015. године.
У Београду, 11. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова ди
пломатских или конзуларних представништава, који је сачињен разменом дипломатских нота у Београду, 9. јула 2015. године и 14. јула
2015. године, ступити на снагу 20. јануара 2016. године.
У Београду, 21. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

30. децембар 2015.
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
Да ће Конвенција о заједничком транзитном поступку, објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни угово
ри”, број 13 од 26. јуна 2015. године, ступити на снагу за Републику Србију, 1. фебруара 2016. године.
У Београду, 10. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
Да ће Конвенција о поједностављењу формалности у трговини робом, објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међу
народни уговори”, број 13/15 од 26. јуна 2015. године, ступити на снагу за Републику Србију, 1. фебруара 2016. године.
У Београду, 10. децембра 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

