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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Амандмана
на Конвенцију о процени утицаја на животну средину
у прекограничном контексту
Проглашава се Закон о потврђивању Амандмана на Конвен
цију о процени утицаја на животну средину у прекограничном
контексту, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
седници Петог ванредног заседања у 2016. години, 19. фебруара
2016. године.
ПР број 22
У Београду, 22. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН
о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени
утицаја на животну средину у прекограничном
контексту
Члан 1.
Потврђује се Амандман на Конвенцију о процени утицаја
на животну средину у прекограничном контексту, усвојен 27. фе
бруара 2001. године у Софији и Други амандман на Конвенцију о
процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту,
усвојен 4. јуна 2004. године у Цавтату, у оригиналу на енглеском,
француском и руском језику.
Члан 2.
Текстови Амандмана и Другог амандмана на Конвенцију о
процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту,
у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласе:
AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION
The Meeting,
Wishing to modify the Espoo Convention with a view to cla
rifying that the public that may participate in procedures under the
Convention includes civil society and, in particular, nongovernmental
organizations,
Recalling paragraph 13 of the Oslo Declaration of the Ministers
of the Environment and the European Community Commissioner for

the Environment assembled at Oslo on the occasion of the first meeting
of the Parties to the Espoo Convention,
Wishing to allow States situated outside the UN/ECE region to
become Parties to the Convention,
Adopts the following amendments to the Convention:
(a) At the end of Article 1 (x), after persons insert
and, in accordance with national legislation or practice, their asso
ciations, organizations or groups
(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph rea
ding
3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article,
that is a Member of the United Nations may accede to the Convention
upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties
shall not consider or approve any request for accession by such a State
until this paragraph has entered into force for all the States and organi
zations that were Parties to the Convention on 27 February 2001.
and renumber the remaining paragraphs accordingly.
(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading
7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this
Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve
the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the
second meeting of the Parties.
SECOND AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION
The Meeting,
Recalling its decision II/10 on the review of the Convention and
paragraph 19 of the Sofia Ministerial Declaration,
Wishing to modify the Convention with a view to further
strengthening its application and improving synergies with other multi
lateral environmental agreements,
Commending the work done by the task force established at the
second meeting of Parties, by the small group on amendments and by
the Working Group on Environmental Impact Assessment itself,
Noting the Convention on Access to Information, Public Parti
cipation in Decisionmaking and Access to Justice in Environmental
Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and recalling the
Protocol on Strategic Environmental Assessment, done at Kyiv, Ukrai
ne, on 21 May 2003,
Also noting relevant European Community legal instruments,
such as directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of
the effects of certain public and private projects on the environment, as
amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC,
Conscious that an extension of Appendix I will strengthen the im
portance of environmental impact assessments in the region,
Recognizing the benefits of international cooperation as early as
possible in the assessment of environmental impact,
Encouraging the work of the Implementation Committee as a use
ful tool for the further implementation and application of the provisions
of the Convention,
1. Confirms that the validity of decisions taken prior to the en
try into force of the second amendment to the Convention, including
the adoption of protocols, the establishment of subsidiary bodies, the
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review of compliance and actions taken by the Implementation Com
mittee, are not affected by the adoption and entry into force of this
amendment;
2. Also confirms that each Party shall continue to be eligible to par
ticipate in all activities under the Convention, including the preparation
of protocols, the establishment and participation in subsidiary bodies,
and the review of compliance, regardless of whether the second amend
ment to the Convention has entered into force for that Party or not;
3. Adopts the following amendments to the Convention:
(a) In Article 2, after paragraph 10, insert a new paragraph rea
ding
11. If the Party of origin intends to carry out a procedure for the
purposes of determining the content of the environmental impact asses
sment documentation, the affected Party should to the extent appropria
te be given the opportunity to participate in this procedure.
(b) In Article 8, after Convention insert
and under any of its protocols to which they are a Party
(c) In Article 11, replace paragraph 2 (c) by a new subparagraph
reading
(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of com
petent bodies having expertise pertinent to the achiev ement of the pur
poses of this Convention;
(d) At the end of Article 11, insert two new subparagraphs reading
(g) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention;
(h) Establish such subsidiary bodies as they consider necessary
for the implementation of this Convention.
(e) In Article 14, paragraph 4, replace the second sentence by a
new sentence reading
They shall enter into force for Parties having ratified, approved or
accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary
of notification of their ratification, approval or acceptance by at least
three fourths of the number of Parties at the time of their adoption.
(f) After Article 14, insert a new article reading
Article 14 bis
Review of compliance
1. The Parties shall review compliance with the provisions of this
Convention on the basis of the compliance procedure, as a non-adver
sarial and assistance-oriented procedure adopted by the Meeting of the
Parties. The review shall be based on, but not limited to, regular repor
ting by the Parties. The Meeting of Parties shall decide on the frequ
ency of regular reporting required by the Parties and the information to
be included in those regular reports.
2. The compliance procedure shall be available for application to
any protocol adopted under this Convention.
(g) Replace Appendix I to the Convention by the Appendix to this
decision;
(h) In Appendix VI, after paragraph 2, insert a new paragraph re
ading
3. Paragraphs 1 and 2 may be applied, mutatis mutandis, to any
protocol to the Convention.
Appendix
LIST OF ACTIVITIES
1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing
only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and
liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per
day.
2. (a) Thermal power stations and other combustion installations
with a heat output of 300 megawatts or more, and
(b) Nuclear power stations and other nuclear reactors, including
the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors
1/ (except research installations for the production and conversion of
fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exce
ed 1 kilowatt continuous thermal load).
3. (a) Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel;
(b) Installations designed:
- For the production or enrichment of nuclear fuel;
- For the processing of irradiated nuclear fuel or high-level radi
oactive waste;
- For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
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- Solely for the final disposal of radioactive waste; or
- Solely for the storage (planned for more than 10 years) of ir
radiated nuclear fuels or radioactive waste in a different site than the
production site.
4. Major installations for the initial smelting of cast iron and steel
and for the production of non-ferrous metals.
5. Installations for the extraction of asbestos and for the proces
sing and transformation of asbestos and products contain ing asbestos:
for asbestos-cement products, with an annual production of more than
20,000 metric tons finished product; for friction material, with an an
nual production of more than 50 metric tons finished product; and for
other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.
6. Integrated chemical installations.
7. (a) Construction of motorways, express roads 2/ and lines for
long-distance railway traffic and of airports 3/ with a basic runway
length of 2,100 metres or more;
(b) Construction of a new road of four or more lanes, or realig
nment and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to
provide four or more lanes, where such new road, or realigned and/or
widened section of road, would be 10 km or more in a continuous length.
8. Large-diameter pipelines for the transport of oil, gas or chemi
cals.
9. Trading ports and also inland waterways and ports for inlandwaterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 me
tric tons.
10. (a) Waste-disposal installations for the incineration, chemical
treatment or landfill of toxic and dangerous wastes;
(b) Waste-disposal installations for the incineration or chemical
treatment of non-hazardous waste with a capacity exceeding 100 metric
tons per day.
11. Large dams and reservoirs.
12. Groundwater abstraction activities or artificial groundwater
recharge schemes where the annual volume of water to be abstracted or
recharged amounts to 10 million cubic metres or more.
13. Pulp, paper and board manufacturing of 200 air-dried metric
tons or more per day.
14. Major quarries, mining, on-site extraction and processing of
metal ores or coal.
15. Offshore hydrocarbon production. Extraction of petroleum
and natural gas for commercial purposes where the amount extracted
exceeds 500 metric tons/day in the case of petroleum and 500 000 cu
bic metres/day in the case of gas.
16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and che
mical products.
17. Deforestation of large areas.
18. (a) Works for the transfer of water resources between river ba
sins where this transfer aims at preventing possible shortages of water
and where the amount of water transferred exceeds 100 million cubic
metres/year; and
(b) In all other cases, works for the transfer of water resources
between river basins where the multi-annual average flow of the basin
of abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the
amount of water transferred exceeds 5 per cent of this flow.
In both cases transfers of piped drinking water are excluded.
19. Waste-water treatment plants with a capacity exceeding 150
000 population equivalent.
20. Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with
more than:
- 85 000 places for broilers;
- 60 000 places for hens;
- 3 000 places for production pigs (over 30 kg); or
- 900 places for sows.
21. Construction of overhead electrical power lines with a voltage
of 220 kV or more and a length of more than 15 km.
22. Major installations for the harnessing of wind power for
energy production (wind farms).
––––––––––––––
1/ For the purposes of this Convention, nuclear power stations and
other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear
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fuel and other radioactively contaminated elements have been removed
permanently from the installation site.
2/ For the purposes of this Convention:
– „Motorway“ means a road specially designed and built for mo
tor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:
(a) Is provided, except at special points or temporarily, with sepa
rate carriag eways for the two directions of traffic, separated from each
other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by
other means;
(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway
track, or footpath; and
(c) Is specially signposted as a motorway.
– „Express road“ means a road reserved for motor traffic acces
sible only from interchanges or controlled junctions and on which, in
particular, stopping and parking are prohibited on the running carria
geway(s).
3/ For the purposes of this Convention, „airport“ means an airport
which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention
setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).
АМАНДМАН НА ЕСПО КОНВЕНЦИЈУ
Конференција страна,
Желећи да измени Конвенцију о процени утицаја на животну
средину у прекограничном контексту у циљу да се јасно дефинише
да се под јавношћу која може да учествује у процедурама у складу
са Конвенцијом подразумева цивилно друштво и невладине орга
низације,
Позивајући се на став 13. Осло Декларације коју су донели
министри животне средине и комесар ЕУ за животну средину на
првом заседању Конференције страна потписница Еспоо конвен
ције у Ослу,
У жељи да се омогући Државама које се налазе изван UN/ECE
региона да постану чланице Конвенције,
Усваја следеће амандмане на Конвенцију:
(a) У члану 1. тачка (x), после речи „лица” додају се речи:
„и, у складу са националним законодавством или праксом,
њихова удружења, организације или групе”
(б) У члану 17. после става 2, додаје се нови став 3. који гласи:
„3. Било која друга држава, која није наведена у ставу 2, овог
члана, а која је члан Уједињених нација, може да приступи Кон
венцији након добијања сагласности за њено приступање на за
седању Конференције страна. На заседању Конференције страна
неће се разматрати, нити прихватити било какав захтев за присту
пање неке државе која није наведена у ставу 2, овог члана, а која
је члан Уједињених нација, све док овај став не ступи на снагу у
свим државама и организацијама које су се на дан 27. фебруара
2001. године сматрале потписницама Конвенције.”
Ставови који следе пренумерисаће се у складу са овом изменом.
(в) На крају члана 17. додаје се став 7. који гласи:
„7. Сматра се да свака држава или организација која ратифи
кује, прихвати или одобри ову Конвенцију, истовремено ратифику
је, прихвата или одобрава амандмане на поменуту Конвенцију, као
што је наведено у одлуци II/14 која је донета на другом заседању
Конференције страна.”
ДРУГИ АМАНДМАН НА ЕСПО КОНВЕНЦИЈУ
Конференција страна,
Позивајући се на своју одлуку II/10 о ревизији Конвенције и
на став 19. Министарске Декларације усвојене на трећој Мини
старској конференцији „Животна средина за Европу” у Софији,
Са жељом да измени Конвенцију у циљу даљег јачања њене
примене и побољшања синергије са другим мултилатералним спо
разумима у области животне средине,
Похваљујући рад који обавља Радна група која је основана на
другом заседању Конференције страна, затим усвојене амандмане,
као и Радну групу за процену утицаја на животну средину,
Позивајући се на Архуску конвенцију о доступности инфор
мација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну
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заштиту у питањима животне средине, која је усвојена 25. јуна
1998. године на четвртој Конференцији „Животна средина за Евро
пу” у граду Архусу (Данска), као и на Протокол о стратешкој про
цени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја
на животну средину у прекограничном контексту, сачињен 21. маја
2003. године у Кијеву (Украјина),
Такође позивајући се на релевантне правне инструменте ЕУ,
као што су Директива Савета 85/337/EEC од 27. јуна 1985. године о
процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на живот
ну средину, која је допуњена Директивама 97/11/EC и 2003/35/EC,
Свесна да ће проширење Додатка I допринети још већем зна
чају процене утицаја на животну средину,
Препознајући предности међународне сарадње, и то што је
раније могуће, везано за процену утицаја на животну средину,
Подржавајући рад Одбора за имплементацију, као корисног
инструмента за даљу имплементацију и примену одредби Конвен
ције,
1. Потврђује да ступање на снагу овог амандмана не утиче
на правоснажност одлука донетих пре ступања на снагу Другог
амандмана на Конвенцију, укључујући усвајање протокола, осни
вање помоћних органа за давање сагласности и акција предузетих
од стране Одбора за имплементацију;
2. Такође, потврђујући да ће свака Страна уговорница на
ставити да буде подобна у смислу учешћа у свим активностима у
складу са Конвенцијом, укључујући припрему протокола, оснива
ње и учешће у помоћним телима, као и ревизију усклађености, без
обзира да ли је Други амандман на Конвенцију ступио на снагу за
дату Страну уговорницу;
3. Усваја следеће амандмане на Конвенцију:
(a) У члану 2. после става 10, додаје се став 11, који гласи:
„11. Ако Страна порекла намерава да спроведе процедуру
за потребе утврђивања садржаја документације која се односи на
процену утицаја на животну средину, погођеној Страни на коју се
оваква процедура односи мора се омогућити да учествује у овом
поступку.”
(б) У члану 8. после речи Конвенција додају се речи:
„и сви остали протоколи којима је Страна уговорница при
ступила,“.
(ц) У члану 11. став 2 тачка (ц) мења се и гласи:
„(ц) тражити, где је то примерено, услуге и сарадњу надле
жних органа који могу пружити експертизу која је битна за пости
зање циљева ове конвенције;“
(д) На крају члана 11. додати тачке (г) и (х), које гласе:
„(г) израдити, где је потребно, протоколе уз ову Конвенцију;
(х) основати она пратећа тела која се сматрају неопходним за
примену ове конвенције.“
(e) У члану 14. став 4, друга реченица мења се и гласи:
„Амандмани на ову конвенцију ће ступити на снагу за Стра
не које су их ратификовале, прихватиле или одобриле деведесетог
дана након пријема обавештења од стране Депозитара о њиховој
ратификацији, одобрењу или прихватању од стране најмање три
четвртине од укупног броја Страна уговорница у тренутку усваја
ња поменутих амандмана.”
(ф) после члана 14. додаје се члан 14 bis, који гласи:
„Члан 14 bis
Ревизија усаглашености
1. Стране ће размотрити усклађеност са одредбама ове кон
венције на основу поступка о ревизији усаглашености, у смислу
усклађене процедуре која је усвојена на заседању Конференције
страна. Ревизија ће се заснивати, али не строго ограничавати, на
редовном извештавању од стране Страна уговорница. На седници
Конференције страна одлучиваће се о учесталости редовног изве
штавања које се захтева од Страна уговорница, као и врсти инфор
мација које би требало да ови редовни извештаји садрже.
2. Процедуре за усклађивање примењиваће се на било који
протокол који је усвојен уз ову конвенцију.”
(г) Додатак I Конвенције, замењује се Додатком I који је при
ложен уз ову одлуку;
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(х) У Додатку VI, после става 2, додаје се став 3. који гласи:
„3. Ст. 1. и 2. могу се примењивати, mutatis mutandis, на било
који протокол уз ову конвенцију.”
Додатак
ЛИСТА АКТИВНОСТИ
1. Рафинерије сирове нафте (изузимајући погоне који се ба
ве искључиво производњом мазива из сирове нафте) постројења за
гасификацију или топљење угља или битуменских шкриљаца, ка
пацитета од 500 или више метричких тона угља или битуменских
шкриљаца на дан.
2. (a) Термоелектране и друга постројења за сагоревање са
топлотном снагом од 300 мегавата или више, и
(б) Нуклеарне електране и други нуклеарни реактори, укљу
чујући демонтажу или престанак рада таквих електрана или реак
тора 1 / (изузев истраживачких постројења за производњу и кон
верзију фисионих и фертилних материјала, чија максимална снага
не прелази 1 kW континуалног термичког оптерећења).
3. (a) Постројења за прераду искоришћеног нуклеарног горива;
(б) Постројења пројектована за:
– производњу или обогаћење нуклеарног горива;
– прераду искоришћеног нуклеарног горива или високо ради
оактивног отпада;
– коначно одлагање истрошеног радиоактивног отпада;
– само за коначно одлагање истрошеног радиоактивног отпа
да; или
– само за складиштење (планирано на више од 10 година) ис
трошеног нуклеарног горива или радиоактивног отпада на лока
цији која се налази ван локације на којој се истрошено нуклеарно
гориво или радиоактивни отпад генеришу.
4. Велика постројења за топљење гвожђа и челика и построје
ња за производњу обојених метала.
5. Постројења за екстракцију азбеста и за прераду и тран
сформацију азбеста и производа који садрже азбест: за азбест-це
ментне производе са годишњом производњом већом од 20.000 тона
готовог производа; за фрикционе материјале са годишњом произ
водњом већом од 50 тона готовог производа; и за друге употребе
азбеста у количини већој од 200 тона годишње.
6. Интегрисана хемијска постројења.
7. (a) Изградња аутопутева, брзих (експресних) путева 2/ и
пруга за железнички транспорт и аеродрома 3/ са основном пистом
дужине 2.100 метара или веће;
(б) Изградња нових путева са четири или више трака, или ре
конструкција и/или проширење постојећих путева са 2 траке тако да
се добије 4 или више трака, где ће такав нови пут и/или проширена
секција пута бити најмање 10 km или дужа у континуалној дужини.
8. Цевоводи, терминали и одговарајућа постројења за тран
спорт гаса, нафте и хемикалија, великог капацитета.
9. Морске луке, као и унутрашњи водни путеви и луке за уну
трашњи водени транспорт са дозвољеним проласком пловила ве
ћих од 1.350 тона.
10. (a) Постројења за контролисано спаљивање, хемијски
третман или депоновање токсичног и опасног отпада;
(б) Постројења за контролисано спаљивање и хемијски трет
ман неопасног отпада чији капацитет прелази 100 тона дневно.
11. Високе бране и акумулације.
12. Активности екстракције подземне воде или враћање под
земне воде вештачким путем у случајевима где је годишња запре
мина воде која треба да буде екстрахована или преточена у количи
ни од 10 милиона кубних метара или више.
13. Постројења за производњу пулпе, папира и картона са ка
пацитетом производње који прелази 200 тона на дан ваздушно су
шеног материјала.
14. Велики каменоломи, рудници, копови или постројења за
прераду руда метала или угља.
15. Нафтне платформе за производњу угљоводоника. Екс
тракција нафте и природног гаса у комерцијалне сврхе у построје
њима чији капацитет прелази 500 тона на дан – што се тиче нафте,
односно 500 000 кубних метара природног гаса.
16. Велика постројења за складиштење нафте, петрохемиј
ских или хемијских производа.
17. Сеча дрва у великом обиму.
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18. (a) Постројења за трансфер водних ресурса између речних
сливова где овај трансфер има за циљ спречавање могућих неста
шица воде и где количина воде која се пребацује прелази 100 мили
она кубних метара годишње; и
(б) У свим другим случајевима, што се тиче постројења за
трансфер водних ресурса између речних сливова где вишегоди
шњи просек протока у сливу из ког се врши захватање прелази 2
000 милиона кубних метара годишње и где количина воде која се
преноси прелази 5% тог водотока.
У оба случаја трансфер пијаће воде из водовода је искључен.
19. Постројења за третман отпадних вода са капацитетом који
прелази 150.000 по еквиваленту становника.
20. Постројења за интензивно гајење живине или свиња, чији
капацитети прелазе:
– 85 000 места за тов пилади;
– 60 000 места за носиље;
– 3 000 места за тов свиња (преко 30 kg); или
– 900 места за крмаче.
21. Изградња надземних траса електроенергетских водова на
зивног напона од 220 kV или већег, и дужине веће од 15 km.
22. Велика постројења за искоришћавање погонске снаге ве
тра у сврху производње електричне енергије (такозваних „фарми
ветрењача”).
––––––––––––––––
1/ У сврху ове конвенције, нуклеарне електране и други нукле
арни реактори престају да се сматрају таквим постројењима када се
сво нуклеарно гориво и други елементи контаминирани радијацијом
трајно уклоне са локације на којој се предметно постројење налази.
2/ У сврху ове конвенције:
– „Ауто-пут” подразумева пут посебно пројектован и изгра
ђен за саобраћање моторних возила, који се не користи као при
ступни пут за поседе са којима се граничи, и који:
(a) је обезбеђен, осим у посебним тачкама или привремено,
са посебним коловозним тракама за оба смера саобраћаја, које су
раздвојене траком која није намењена за саобраћај или, изузетно,
на други начин;
(б) се не укршта са другим путем, железничком или трамвај
ском пругом, или пешачком стазом у нивоу; и
(ц) је посебно обележен као аутопут.
– „Брзи (експресни) пут” је јавни пут резервисан за саобраћај
моторних возила коме се може приступити само преко укључења
или контролисаних путних прилаза и на чијим је коловозним тра
кама забрањено заустављање или паркирање.
3/ У сврху ове конвенције, „аеродром” означава такав аеро
дром који испуњава услове дате у дефиницији аеродрома у Чи
кашкој конвенцији из 1944. године на основу које функционише
Организација међународног цивилног ваздухопловства (Анекс 14).
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона o потврђивању измена и допуна
Kонвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала
Проглашава се Закон o потврђивању измена и допуна
Kонвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала, који је до
нела Народна скупштина Републике Србије на седници Петог ван
редног заседања у 2016. години, 19. фебруара 2016. године.
ПР број 23
У Београду, 22. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

26. фебруар 2016.

З А К О Н
o потврђивању измена и допуна Kонвенције о физичкој
заштити нуклеарног материјала
Члан 1.
Потврђују се Измене и допуне Конвенције о физичкој зашти
ти нуклеарног материјала усвојене 8. јула 2005. године у Бечу, у
оригиналу на арапском, кинеском, енглеском, француском, руском
и шпанском језику.
Члан 2.
Текст Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити ну
клеарног материјала у оригиналу на енглеском језику и у преводу
на српски језик, гласи:
AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL
PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL
1. The Title of the Convention on the Physical Protection of Nuc
lear Material adopted on 26 October 1979 (hereinafter referred to as
“the Convention”) is replaced by the following title:
CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR
MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES
text:

2. The Preamble of the Convention is replaced by the following

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
RECOGNIZING the right of all States to develop and apply nuc
lear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the
potential benefits to be derived from the peac eful application of nuclear
energy,
CONVINCED of the need to facilitate international co-operation
and the transfer of nuclear technology for the peaceful application of
nuclear energy,
BEARING IN MIND that physical protection is of vital impor
tance for the protection of public health, safety, the environment and
national and international security,
HAVING IN MIND the purposes and principles of the Charter of
the United Nations concerning the maintenance of international peace
and security and the promotion of good-neighborliness and friendly re
lations and cooperation among States,
CONSIDERING that under the terms of paragraph 4 of Article 2
of the Charter of the United Nations, “All members shall refrain in their
international relations from the threat or use of force against the terri
torial integrity or political independence of any state, or in any other
manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”,
RECALLING the Declaration on Meas ures to Eliminate Interna
tional Terrorism, annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9
December 1994,
DESIRING to avert the potential dangers posed by illicit traffic
king, the unlawful taking and use of nuclear material and the sabotage
of nuclear material and nuclear facilities, and noting that physical pro
tection against such acts has become a matter of increas ed national and
international concern,
DEEPLY CONCERNED by the worldwide escalation of acts of
terrorism in all its forms and manifestations, and by the threats posed
by international terrorism and organized crime,
BELIEVING that physical protection plays an important role in
supporting nuclear non-proliferation and counter-terrorism objectives,
DESIRING through this Convention to contribute to strengthe
ning worldwide the physical protection of nuclear material and nuclear
facilities used for peaceful purposes,
CONVINCED that offences relating to nuclear material and nuc
lear facilities are a matter of grave concern and that there is an urgent
need to adopt appropriate and effective measures, or to strengthen exi
sting measures, to ensure the prevention, detection and punishment of
such offences,
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DESIRING to strengthen further international co-operation to
establish, in conformity with the national law of each State Party and
with this Convention, effective measures for the physical protection of
nuclear material and nuclear facilities,
CONVINCED that this Convention should complement the safe
use, storage and transport of nuclear material and the safe operation of
nuclear facilities,
RECOGNIZING that there are internationally formulated physi
cal protection recommendations that are updated from time to time
which can provide guidance on contemporary means of achieving ef
fective levels of physical protection,
RECOGNIZING also that effective physical protection of nuclear
material and nuclear facilities used for military purposes is a respon
sibility of the State possessing such nuclear material and nuclear faci
lities, and understanding that such material and facilities are and will
continue to be accorded stringent physical protection,
HAVE AGREED as follows:
3. In Article 1 of the Convention, after paragraph (c), two new pa
ragraphs are added as follows:
(d) “nuclear facility” means a facility (including associated buil
dings and equipment) in which nuclear material is produced, processed,
used, handled, stored or disposed of, if damage to or interference with
such facility could lead to the release of significant amounts of radia
tion or radioactive material;
(e) “sabotage” means any deliberate act directed against a nucle
ar facility or nuclear material in use, storage or transport which could
directly or indirectly endanger the health and safety of personnel, the
public or the environment by exposure to radiation or release of radio
active substances.
4. After Article 1 of the Convention, a new Article 1A is added as
follows:
Article 1A
The purposes of this Convention are to achieve and maintain wor
ldwide effective physical protection of nuclear material used for pe
aceful purposes and of nuclear facilities used for peaceful purposes;
to prevent and combat offences relating to such material and facilities
worldwide; as well as to facilitate cooperation among States Parties to
those ends.
5. Article 2 of the Convention is replaced by the following text:
1. This Convention shall apply to nuclear material used for pe
aceful purposes in use, storage and transport and to nuclear facilities
used for peaceful purposes, provided, however, that articles 3 and 4 and
paragraph 4 of article 5 of this Convention shall only apply to such nuc
lear material while in international nuclear transport.
2. The responsibility for the establishment, implementation and
maintenance of a physical protection regime within a State Party rests
entirely with that State.
3. Apart from the commitments expressly undertaken by States
Parties under this Convention, nothing in this Convention shall be in
terpreted as affecting the sovereign rights of a State.
4. (a) Nothing in this Convention shall affect other rights, obliga
tions and responsibilities of States Parties under international law, in
particular the purposes and principles of the Charter of the United Nati
ons and international humanitarian law.
(b) The activities of armed forces during an armed conflict, as
those terms are understood under international humanitarian law, which
are governed by that law, are not governed by this Convention, and the
activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of
their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of in
ternational law, are not governed by this Convention.
(c) Nothing in this Convention shall be construed as a lawful aut
horization to use or threaten to use force against nuclear material or
nuclear facilities used for peaceful purposes.
(d) Nothing in this Convention condones or makes lawful other
wise unlawful acts, nor precludes prosecution under other laws.
5. This Convention shall not apply to nuclear material used or re
tain ed for military purposes or to a nuclear facility contain ing such ma
terial.
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6. After Article 2 of the Convention, a new Article 2A is added as
follows:
Article 2A
1. Each State Party shall establish, implement and maintain an ap
propriate physical protection regime applicable to nuclear material and
nuclear facilities under its jurisdiction, with the aim of:
(a) protecting against theft and other unlawful taking of nuclear
material in use, storage and transport;
(b) ensuring the implementation of rapid and comprehensive mea
sures to locate and, where appropriate, recover missing or stolen nucle
ar material; when the material is located outside its territory, that State
Party shall act in accordance with article 5;
(c) rotecting nuclear material and nuclear facilities against sabo
tage; and
(d) mitigating or minimizing the radiological consequences of sa
botage.
2. In implementing paragraph 1, each State Party shall:
(a) establish and maintain a legislative and regulatory framework
to govern physical protection;
(b) establish or designate a competent authority or authorities re
sponsible for the implementation of the legislative and regulatory fra
mework; and
(c) take other appropriate measures necessary for the physical
protection of nuclear material and nuclear facilities.
3. In implementing the obligations under paragraphs 1 and 2, each
State Party shall, without prejudice to any other provisions of this Con
vention, apply insofar as is reasonable and practicable the following
Fundamental Principles of Physical Protection of Nuclear Material and
Nuclear Facilities.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE A: Responsibility of the State
The responsibility for the establishment, implementation and ma
intenance of a physical protection regime within a State rests entirely
with that State.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE B: Responsibilities During In
ternational Transport
The responsibility of a State for ensuring that nuclear material is
adequately protected extends to the international transport thereof, until
that responsibility is properly transferred to another State, as appropriate.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE C: Legislative and Regulatory
Framework
The State is responsible for establishing and maintaining a legi
slative and regulatory framework to govern physical protection. This
framework should provide for the establishment of applicable physical
protection requirements and include a system of evaluation and licen
sing or other procedures to grant authorization. This framework should
include a system of inspection of nuclear facilities and transport to ve
rify compliance with applicable requirements and conditions of the li
cense or other authorizing document, and to establish a means to enforce
applicable requirements and conditions, including effective sanctions.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE D: Competent Authority
The State should establish or designate a competent authority
which is responsible for the implementation of the legislative and regu
latory framework, and is provided with adequate authority, competence
and financial and human resources to fulfill its assigned responsibiliti
es. The State should take steps to ensure an effective independence bet
ween the functions of the State’s competent authority and those of any
other body in charge of the promotion or utilization of nuclear energy.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE E: Responsibility of the Licen
se Holders
The responsibilities for implementing the various elements of
physical protection within a State should be clearly identified. The Sta
te should ensure that the prime responsibility for the implementation of
physical protection of nuclear material or of nuclear facilities rests with
the holders of the relevant licenses or of other authorizing documents
(e.g., operators or shippers).
FUNDAMENTAL PRINCIPLE F: Security Culture
All organizations involved in implementing physical protection
should give due priority to the security culture, to its development and
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maintenance necessary to ensure its effective implementation in the en
tire organization.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE G: Threat
The State’s physical protection should be based on the State’s cur
rent evaluation of the threat.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE H: Graded Approach
Physical protection requirements should be based on a graded
approach, taking into account the current evaluation of the threat, the
relative attractiveness, the nature of the material and potential consequ
ences associated with the unauthorized removal of nuclear material and
with the sabotage against nuclear material or nuclear facilities.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE I: Defence in Depth
The State’s requir ements for physical protection should reflect a
concept of several layers and methods of protection (structural or other
technical, personnel and organizational) that have to be overcome or
circumvented by an adversary in order to achieve his objectives.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE J: Quality Assurance
A quality assurance policy and quality assurance programmes
should be established and implemented with a view to providing confi
dence that specified requirements for all activities important to physical
protection are satisfied.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE K: Contingency Plans
Contingency (emergency) plans to respond to unauthorized remo
val of nuclear material or sabotage of nuclear facilities or nuclear ma
terial, or attempts thereof, should be prepared and appropriately exerci
sed by all license holders and authorities concerned.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE L: Confidentiality
The State should establish requirements for protecting the confi
dentiality of information, the unauthorized disclosure of which could
compromise the physical protection of nuclear material and nuclear fa
cilities.
4. (a) The provisions of this article shall not apply to any nuclear
material which the State Party reasonably decides does not need to be
subject to the physical protection regime established pursuant to para
graph 1, taking into account the nature of the material, its quantity and
relative attractiveness and the potential radiological and other consequ
ences associated with any unauthorized act directed against it and the
current evaluation of the threat against it.
(b) Nuclear material which is not subject to the provisions of this
article pursuant to sub-paragraph (a) should be protected in accordance
with prudent management practice.
7. Article 5 of the Convention is replaced by the following text:
1. States Parties shall identify and make known to each other di
rectly or through the International Atomic Energy Agency their point of
contact in relation to matters within the scope of this Convention.
2. In the case of theft, robbery or any other unlawful taking of
nuclear material or credible threat thereof, States Parties shall, in ac
cordance with their national law, provide co-operation and assistance
to the maximum feasible extent in the recovery and protection of such
material to any State that so requests. In particular:
(a) a State Party shall take appropriate steps to inform as soon as
possible other States, which appear to it to be concerned, of any theft,
robbery or other unlawful taking of nuclear material or credible thre
at thereof, and to inform, where appropriate, the International Atomic
Energy Agency and other relevant international organizations;
(b) in doing so, as appropriate, the States Parties concerned shall
exchange information with each other, the International Atomic Energy
Agency and other relevant international organizations with a view to pro
tecting threatened nuclear material, verifying the integrity of the shipping
container or recovering unlawfully taken nuclear material and shall:
(i) co-ordinate their efforts through diplomatic and other agreed
channels;
(ii) render assistance, if requested;
(iii) ensure the return of recovered nuclear material stolen or mis
sing as a consequence of the above-mentioned events. The means of
implementation of this co-operation shall be determined by the States
Parties concerned.
3. In the case of a credible threat of sabotage of nuclear material
or a nuclear facility or in the case of sabotage thereof, States Parties
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shall, to the maximum feasible extent, in accordance with their national
law and consistent with their relevant obligations under international
law, co-operate as follows:
(a) if a State Party has knowledge of a credible threat of sabota
ge of nuclear material or a nuclear facility in another State, the former
shall decide on appropriate steps to be taken in order to inform that Sta
te as soon as possible and, where appropriate, the International Atomic
Energy Agency and other relevant international organizations of that
threat, with a view to preventing the sabotage;
(b) in the case of sabotage of nuclear material or a nuclear facility
in a State Party and if in its view other States are likely to be radiolo
gically affected, the former, without prejudice to its other obligations
under international law, shall take appropriate steps to inform as soon
as possible the State or the States which are likely to be radiologically
affected and to inform, where appropriate, the International Atomic
Energy Agency and other relevant international organizations, with a vi
ew to minimizing or mitigating the radiological consequences thereof;
(c) if in the context of sub-paragraphs (a) and (b), a State Party
requests assistance, each State Party to which a request for assistance is
directed shall promptly decide and notify the requesting State Party, di
rectly or through the International Atomic Energy Agency, whether it is
in a position to render the assistance requested and the scope and terms
of the assistance that may be rendered;
(d) co-ordination of the co-operation under sub-paragraphs (a) to
(c) shall be through diplomatic or other agreed channels. The means of
implementation of this co-operation shall be determined bilaterally or
multilaterally by the States Parties concerned.
4. States Parties shall co-operate and consult, as appropriate, with
each other directly or through the International Atomic Energy Agency
and other relevant international organizations, with a view to obtain ing
guidance on the design, maintenance and improvement of systems of
physical protection of nuclear material in international transport.
5. A State Party may consult and co-operate, as appropriate, with
other States Parties directly or through the International Atomic Energy
Agency and other relevant international organizations, with a view to
obtaining their guid ance on the design, maintenance and improvement
of its national system of physical protection of nuclear material in do
mestic use, storage and transport and of nuclear facilities.
8. Article 6 of the Convention is replaced by the following text:
1. States Parties shall take appropriate measures consistent with
their national law to protect the confidentiality of any information
which they receive in confidence by virtue of the provisions of this
Convention from another State Party or through participation in an ac
tivity carried out for the implementation of this Convention. If States
Parties provide information to international organizations or to States
that are not parties to this Convention in confidence, steps shall be ta
ken to ensure that the confidentiality of such information is protected.
A State Party that has received information in confidence from another
State Party may provide this information to third parties only with the
consent of that other State Party.
2. States Parties shall not be required by this Convention to provi
de any information which they are not permitted to communicate pur
suant to national law or which would jeopardize the security of the Sta
te concerned or the physical protection of nuclear material or nuclear
facilities.
9. Paragraph 1 of Article 7 of the Convention is replaced by the
following text:
1. The intentional commission of:
(a) an act without lawful authority which constitutes the receipt,
possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear ma
terial and which causes or is likely to cause death or serious injury to
any person or substantial damage to property or to the environment;
(b) a theft or robbery of nuclear material;
(c) an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material;
(d) an act which constitutes the carrying, sending, or moving of
nuclear material into or out of a State without lawful authority;
(e) an act directed against a nuclear facility, or an act interfering
with the operation of a nuclear facility, where the offender intentio
nally causes, or where he knows that the act is likely to cause, death or
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serious injury to any person or substantial damage to property or to the
environment by exposure to radiation or release of radioactive substan
ces, unless the act is undertaken in conformity with the national law of
the State Party in the territory of which the nuclear facility is situated;
(f) an act constituting a demand for nuclear material by threat or
use of force or by any other form of intimidation;
(g) a threat:
(i) to use nuclear material to cause death or serious injury to any
person or substantial damage to property or to the environment or to
commit the offence described in sub-paragraph (e), or
(ii) to commit an offence described in sub-paragraphs (b) and (e)
in order to compel a natural or legal person, international organization
or State to do or to refrain from doing any act;
(h) an attempt to commit any offence described in sub-paragraphs
(a) to (e);
(i) an act which constitutes participation in any offence described
in subparagraphs (a) to (h);
(j) an act of any person who organizes or directs others to commit
an offence described in sub-paragraphs (a) to (h); and
(k) an act which contributes to the commission of any offence de
scribed in sub-paragraphs (a) to (h) by a group of persons acting with a
common purpose; such act shall be intentional and shall either:
(i) be made with the aim of furthering the criminal activity or cri
minal purpose of the group, where such activity or purpose involves
the commission of an offence described in sub-paragraphs (a) to (g), or
(ii) be made in the knowledge of the intention of the group to
commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (g) shall be made
a punishable offence by each State Party under its national law.
10. After Article 11 of the Convention, two new articles, Article
11A and Article 11B, are added as follows:
Article 11A
None of the offences set forth in article 7 shall be regarded for the
purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence
or as an offence connected with a political offence or as an offence in
spired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for
mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on
the sole ground that it concerns a political offence or an offence connec
ted with a political offence or an offence inspired by political motives.
Article 11B
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an
obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requ
ested State Party has substantial grounds for believing that the request
for extradition for offences set forth in article 7 or for mutual legal as
sistance with respect to such offences has been made for the purpose
of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race,
religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that complian
ce with the request would cause prejudice to that person’s position for
any of these reasons.
11. After Article 13 of the Convention, a new Article 13A is added
as follows:
Article 13A
Nothing in this Convention shall affect the transfer of nuclear
technology for peaceful purposes that is undertaken to strengthen the
physical protection of nuclear material and nuclear facilities.
12. Paragraph 3 of Article 14 of the Convention is replaced by the
following text:
3. Where an offence involves nuclear material in domestic use,
storage or transport, and both the alleged offender and the nuclear ma
terial remain in the territory of the State Party in which the offence was
committed, or where an offence involves a nuclear facility and the al
leged offender remains in the territory of the State Party in which the
offence was committed, nothing in this Convention shall be interpreted
as requiring that State Party to provide information concerning criminal
proceedings arising out of such an offence.
13. Article 16 of the Convention is replaced by the following text:
1. A conference of States Parties shall be convened by the depo
sitary five years after the entry into force of the Amendment adopted
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on 8 July 2005 to review the implementation of this Convention and its
adequacy as concerns the preamble, the whole of the operative part and
the annexes in the light of the then prevailing situation.
2. At intervals of not less than five years thereafter, the majority of
States Parties may obtain, by submitting a proposal to this effect to the
depositary, the convening of further conferences with the same objective.
14. Footnote b/ of Annex II of the Convention is replaced by the
following text:
b/ Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a
reactor but with a radiation level equal to or less than 1 gray/hour (100
rads/hour) at one metre unshielded.
15. Footnote e/ of Annex II of the Convention is replaced by the
following text:
e/ Other fuel which by virtue of its original fissile material con
tent is classified as Category I and II before irradiation may be reduced
one category level while the radiation level from the fuel exceeds 1
gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ФИЗИЧКОЈ
ЗАШТИТИ НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
1. Назив Конвенције о физичкој заштити нуклеарног мате
ријала, која је усвојена 26. октобра 1979. године (у даљем тексту:
„Конвенција”), замењује се следећим насловом:
КОНВЕНЦИЈА О ФИЗИЧКОЈ ЗАШТИТИ НУКЛЕАРНОГ
МАТЕРИЈАЛА И НУКЛЕАРНИХ ОБЈЕКАТА
2. Преамбула Конвенције замењује се следећим текстом:
ДРЖАВЕ УГОВОРНИЦЕ ОВЕ КОНВЕНЦИЈЕ,
ПРИЗНАЈУЋИ право свим државама да развијају и користе
нуклеарну енергију у мирољубиве сврхе, као и њихове легитимне
интересе за потенцијалну добробит која може да се оствари миро
љубивим коришћењем нуклеарне енергије,
УВЕРЕНЕ да постоји потреба да се олакша међународна са
радња и трансфер нуклеарне технологије у циљу мирољубивог ко
ришћења нуклеарне енергије,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ да је физичка заштита од суштинског
значаја за заштиту јавног здравља, сигурност, животну средину и
националну и међународну безбедност,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ циљеве и принципе Повеље Уједиње
них нација у вези са очувањем међународног мира и безбедности,
као и са унапређивањем добросуседских и пријатељских односа и
сарадње међу државама,
СМАТРАЈУЋИ да, према одредбама тачке 4. члана 2. Пове
ље Уједињених нација „Све чланице се у међународним односима
уздржавају од претње употребом или од употребе силе против те
риторијалног интегритета или политичке независности било које
државе, или на било који други начин који није у складу са циље
вима Уједињених нација”,
ПОДСЕЋАЈУЋИ на Декларацију о мерама за елиминацију
међународног тероризма, која представља анекс на резолуцију Ге
нералне скупштине бр. 49/60 од 9. децембра 1994. године,
У ЖЕЉИ да отклоне потенцијалну опасност од недозвољеног
промета, незаконитог узимања и коришћења нуклеарног матери
јала и саботаже нуклеарног материјала и нуклеарних објеката, и
констатујући да је физичка заштита од таквих аката постала пред
мет растуће забринутости на националном и међународном нивоу,
ДУБОКО ЗАБРИНУТЕ због ескалације терористичких аката
широм света, у свим њиховим облицима и манифестацијама, као и
због претњи које представља међународни тероризам и организо
вани криминал,
ВЕРУЈУЋИ да физичка заштита игра значајну улогу у подр
жавању циљева нуклеарне непролиферације и борбе против теро
ризма,
У ЖЕЉИ да путем ове конвенције дају допринос универзал
ном јачању физичке заштите нуклеарног материјала и нуклеарних
објеката који се користе у мирољубиве сврхе,
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УВЕРЕНЕ да су кривична дела која се односе на нуклеарни
материјал и нуклеарне објекте предмет озбиљне забринутости и да
постоји неодл ожна потреба за усвајањем одговарајућих и ефика
сних мера или за јачањем постојећих мера, како би се обезбедило
спречавање, откривање и кажњавање таквих дела,
У ЖЕЉИ да даље јачају међународну сарадњу у циљу успо
стављања, сагласно националном законодавству сваке државе уго
ворнице и овој конвенцији, ефикасних мера за физичку заштиту
нуклеарног материјала и нуклеарних објеката,
УВЕРЕНЕ да ова конвенција треба да представља допуну си
гурном коришћењу, складиштењу и транспорту нуклеарног мате
ријала и сигурном раду нуклеарних објеката,
УВАЖАВАЈУЋИ да постоје међународно формулисане пре
поруке за физичку заштиту које се повремено ажурирају, а које мо
гу да пруже смернице за савремене начине остваривања ефикасног
нивоа физичке заштите,
УВАЖАВАЈУЋИ такође, да ефикасна физичка заштита ну
клеарног материјала и нуклеарних објеката који се користе у војне
сврхе представља одговорност државе која поседује такав нукле
арни материјал и нуклеарне објекте, и подразумевајући да се та
квим материјалима и објектима пружа, и да ће им се и даље пружа
ти, максимална физичка заштита,
САГЛАСИЛЕ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ:
3. У члану 1. Конвенције, после тачке (ц), додају се следеће
две нове тачке:
(д) под „нуклеарним објектом” подразумева се објекат (укљу
чујући и грађевинске објекте и опрему које се на њих односе) у ко
ме се нуклеарни материјал производи, прерађује, користи, у коме
се њиме рукује, или који се у њему складишти или одлаже, уколи
ко би евентуално наношење штете или ометање рада таквом објек
ту могло довести до испуштања значајне количине радијације или
радиоактивног материјала;
(е) под „саботажом” подразумева се сваки намерни акт усме
рен против нуклеарног објекта или нуклеарног материјала прили
ком његовог коришћења, складиштења или превоза, којим би се,
директно или индиректно, могли угрозити здравље и сигурност за
посленог особља, становништва или животне средине, излагањем
радијацији или испуштањем радиоактивних супстанци.
4. Додаје се нови члан 1. после члана 1. Конвенције, који гласи:
Члан 1А
Циљеви ове конвенције су да се широм света постигне и одр
жава ефикасна физичка заштита нуклеарног материјала који се ко
ристи у мирољубиве сврхе, као и нуклеарних објеката који се у те
сврхе користе; да се спречавају и сузбијају кривична дела која су
везана за такав материјал и објекте широм света; као и да се, у том
циљу, олакша сарадња међу државама уговорницама.
5. Члан 2. Конвенције замењује се следећим текстом:
1. Ова конвенција се примењује на нуклеарни материјал на
мењен коришћењу у мирољубиве сврхе, који се користи, склади
шти и превози, као и на нуклеарне објекте који се користе у ми
рољубиве сврхе, с тим да се чланови 3. и 4, као и тачка 4. члана 5.
Конвенције примењују на такав нуклеарни материјал само док је
он у међународном превозу.
2. Одговорност за успостављање, примену и континуир ано
спровођење режима физичке заштите у држави уговорници почива
у потпуности на тој држави.
3. Осим обавеза које су државе уговорнице изричито преузе
ле у оквиру ове конвенције, ниједна одредба Конвенције неће се
тумачити на штету суверених права неке државе.
4. (а) Ниједна одредба ове конвенције не утиче на друга пра
ва, обавезе и одговорности држава уговорница у оквиру међуна
родног права, посебно у погледу циљева и принципа Повеље Ује
дињених нација и међународног хуманитарног права.
(б) Активности оружаних снага током оружаног сукоба у
смислу међународног хуманитарног права, које су регулисане тим
правом, не уређују се овом конвенцијом, а активности које преду
зимају војне снаге неке државе приликом вршења својих службе
них дужности, у мери у којој су оне уређене другим правилима
међународног права, не регулишу се овом конвенцијом.
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(ц) Ниједна одредба Конвенције не може се тумачити као за
конска дозвола за употребу или претњу употребом силе против
нуклеарног материјала или нуклеарних објеката који се користе у
мирољубиве сврхе.
(д) Ниједном одредбом Конвенције се не одобрава, односно
легализују на било који други начин, незаконити поступци, нити
се искључује кривично гоњење у складу са другим законима.
5. Конвенција се не примењује на нуклеарни материјал који
се користи или чува за војне потребе, нити на нуклеарне објекте
који садрже такав материјал.
6. После члана 2. Конвенције, додаје се нови члан 2А, који
гласи:
Члан 2А
1. Свака држава уговорница успоставља, примењује и одржа
ва одговарајући режим физичке заштите примерен нуклеарном ма
теријалу и нуклеарним објектима у њеној јурисдикцији, у циљу:
(а) заштите од крађе и другог незаконитог узимања нуклеар
ног материјала који се користи, складишти и превози;
(б) обезбеђивањa примене брзих и свеобухватних мера за ло
цирање и, по потреби, повраћај недостајућег, односно украденог,
нуклеарног материјала; када се такав материјал лоцира изван њене
територије, та држава уговорница поступа у складу са чланом 5;
(ц) заштите нуклеарног материјала и нуклеарних објеката од
саботаже; и
(д) ублажавања или свођења на минимум радијационих по
следица саботаже.
2. Приликом примене тачке 1, свака држава уговорница:
(а) успоставља и одржава законски и регулаторни оквир ко
јим се регулише физичка заштита;
(б) утврђује, односно одређује, надлежни орган, односно ор
гане, задужене за примену законског и регулаторног оквира; и
(ц) предузима друге одговарајуће мере које су неопходне за
физичку заштиту нуклеарног материјала и нуклеарних објеката.
3. Приликом остваривања обавеза из тачке 1. и 2, свака држа
ва уговорница, без обзира на друге одредбе ове конвенције, при
мењује, у мери у којој је то разумно и изводљиво, следећа начела
физичке заштите нуклеарног материјала и нуклеарних објеката.
НАЧЕЛО А: Одговорност државе
Одговорност за успостављање, примену и континуирано
спровођење режима физичке заштите у оквиру неке државе искљу
чиво почива на тој држави.
НАЧЕЛО Б: Одговорност за време међународног превоза
Одговорност државе да обезбеди адекватну заштиту нуклеар
ног материјала односи се и на међународни превоз тог материја
ла, све док се та одговорност, по потреби, прописно не пренесе на
другу државу.
НАЧЕЛО Ц: Законски и регулаторни оквир
Држава је одговорна за успостављање и одржавање законског
и регулаторног оквира за регулисање физичке заштите. Тај оквир
треба да обезбеди успостављање одговарајућих меродавних захте
ва за физичку заштиту и да укључи систем процене и лиценцира
ња, или друге процедуре за издавање одобрења. Овај оквир тре
ба да обухвати систем инспекције нуклеарних објеката и превоза,
како би се верификовала усклађеност са меродавним захтевима и
условима из лиценце или других докумената којима се издаје одо
брење, као и да би се успоставили начини за примену захтева и
услова, укључујући и ефикасне санкције.
НАЧЕЛО Д: Надлежни орган
Држава треба да успостави или одреди надлежни орган одго
воран за примену законског и регулаторног оквира, који има одгова
рајућe овлашћење, компентенцију и финансијска средства и људске
ресурсе за испуњавање одговорности које су му прописане. Држава
треба да прeдузме кораке да би се обезбедила стварна независност
између функција надлежног државног органа и сваког другог тела
задуженог за развој или коришћење нуклеарне енергије.
НАЧЕЛО Е: Одговорност носилаца лиценце
Одговорности за примену разних елемената физичке зашти
те у оквиру државе треба да буду јасно утврђене. Држава треба да
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обезбеди да главну одговорност за примену физичке заштите ну
клеарног материјала или нуклеарних објеката сносе носиоци одго
варајућих лиценци или других докумената која служе као одобре
ње (нпр. корисници или превозници).
НАЧЕЛО Ф: Безбедносна култура
Све организације које су укључене у спровођење физичке за
штите треба да посвете дужну пажњу безбедносној култури, ње
ном развоју и одржавању како би се обезбедила њена ефикасна
примена у целој организацији.
НАЧЕЛО Г: Угроженост
Физичка заштита државе треба да се заснива на њеној актуел
ној процени угрожености.
НАЧЕЛО Х: Градирани приступ
Захтеви који се односе на физичку заштиту треба да се за
снивају на градираном приступу, узимајући у обзир актуелну про
цену угрожености, релативну атрактивност, природу материјала и
потенцијалне последице у вези са неовлашћеним уклањањем ну
клеарног материјала и са саботажом нуклеарног материјала или
нуклеарних објеката.
НАЧЕЛО И: Одбрана по дубини
Захтеви државе у погледу физичке заштите треба да одража
вају концепцију вишеслојности и више метода заштите (структур
не или друге техничке, персоналне и организационе) које нападач
мора да надвлада односно заобиђе како би остварио своје циљеве.
НАЧЕЛО Ј: Осигурање квалитета
Политику осигурања квалитета, као и програме осигурања
квалитета требало би установити и применити са уверењем да су
задовољени специфични услови свих активности значајних за фи
зичку заштиту.
НАЧЕЛО К: Планови за деловање у случају угрожавања без
бедности
Потребно је да сви носиоци лиценци и надлежни органи при
преме и на одговарајући начин извршавају планове за деловање
у случају угрожавања безбедности као одговор на неовлашћено
уклањање нуклеарног материјала или саботажу нуклеарних обје
ката или нуклеарног материјала, односно покушаје у том смислу.
НАЧЕЛО Л: Поверљивост
Држава треба да утврди услове за заштиту поверљивости ин
формација, а чије би неовлашћено откривање могло да угрози фи
зичку заштиту нуклеарног материјала и нуклеарних објеката.
4. (а) Одредбе овог члана не односе се на нуклеарни мате
ријал за који држава уговорница донесе разложну одлуку да га не
треба подвргнути режиму физичке заштите предвиђеном у тачки
1, узимајући у обзир природу материјала, његов квантитет и рела
тивну атрактивност, као и потенцијалне радијационе и друге по
следице које су у вези са сваким неовлашћеним актом усмереним
против таквог материјала, као и са актуелном проценом угрожено
сти од тога.
(б) Нуклеарни материјал на који се не примењују одредбе
овог члана сходно подтачки (а) треба заштитити у складу с прак
сом економичног управљања.
7. Члан 5. Конвенције се замењује следећим текстом:
1. Државе уговорнице утврђују своје контакт тачке у вези са
питањима која су предмет Конвенције и о њима се, непосредно
или посредством Међународне агенције за атомску енергију, међу
собно обавештавају.
2. У случају крађе, пљачке, односно неког другог облика не
законитог узимања нуклеарног материјала, односно реалне претње
у том смислу, државе уговорнице, у складу са својим националним
законодавством, обезбеђују, у што већој мери, сарадњу и помоћ
било којој држави која то затражи, у циљу повраћаја и заштите та
квог материјала. Посебно:
(а) Држава уговорница предузима одговарајуће кораке да што
пре обавести друге државе којих се то тиче, о свакој крађи, пљачки
или неком другом облику незаконитог узимања нуклеарног мате
ријала или у случају реалне угрожености од тога, као и да, пре
ма потреби, обавести Међународну агенцију за атомску енергију и
друге надлежне међународне организације;
(б) При томе, по потреби, заинтересоване државе уговорни
це размењују информације међусобно, као и са Међународном
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агенцијом за атомску енергију и другим надлежним међународним
организацијама, са циљем заштите угроженог нуклеарног матери
јала, провере комплетности пошиљке или повраћаја незаконито
узетог нуклеарног материјала, и:
(i) координирају своје напоре дипломатским и другим дого
вореним путем;
(ii) на захтев, пружају помоћ;
(iii) обезбеђују враћање пронађеног нуклеарног материјала
који је украден или нестао као последица горе споменутих дога
ђаја.
Начине реализације ове сарадње утврђују заинтересоване др
жаве уговорнице.
3. У случају реалне угрожености од саботирања нуклеарног
материјала или нуклеарног објекта, односно у случају њихове са
ботаже, државе уговорнице, у највећој могућој мери, у складу са
својим националним законодавством, као и сходно својим одно
сним обавезама према међународном праву, сарађују на следећи
начин:
(а) У случају да нека држава уговорница има сазнања о реал
ној опасности од саботирања нуклеарног материјала или нуклеар
ног објекта у некој другој држави, та држава утврђује одговарајуће
мере које треба предузети како би, у што краћем року, обавестила
ону другу државу, а по потреби и Међународну агенцију за атом
ску енергију и друге надлежне међународне организације, о тој
угрожености у циљу спречавања саботаже;
(б) У случају саботаже нуклеарног материјала или нуклеар
ног објекта у некој држави уговорници, и уколико, по мишљењу
те државе, постоји вероватноћа да ће друге државe бити погође
не радијацијом, прва држава, без обзира на своје друге обавезе у
складу са међународним правом, предузима одговарајуће мере да
у што краћем року обавести државу или државе за које постоји ве
роватноћа да ће бити погођене радијацијом и да, у случају потре
бе, обавести и Међународну агенцију за атомску енергију и друге
надлежне међународне организације, у циљу свођења на минимум,
односно ублажавања радиjационих последица;
(ц) Ако у контексту подтачке (а) и (б), држава уговорница за
тражи помоћ, свака држава уговорница којој је упућен захтев за
помоћ одмах доноси одлуку и обавештава државу уговорницу која
је упутила захтев, непосредно или посредством Међународне аген
ције за атомску енергију, да ли је у стању да пружи затражену по
моћ, као и о обиму и условима пружања такве помоћи;
(д) Координација сарадње сходно подтачкама (а) – (ц) врши
се дипломатским, односно другим договореним путем. Начин ре
ализације ове сарадње утврђују, билатерално или мултилатерално,
заинтересовне државе уговорнице.
4. Државе уговорнице сарађују и, по потреби, консултују јед
на другу, непосредно или преко Међународне агенције за атомску
енергију и других надлежних међународних организација, како би
се прибавиле смернице у вези са пројектовањем, одржавањем и
унапређивањем система физичке заштите нуклеарног материјала у
међународном транспорту.
5. Држава уговорница може да консултује и, по потреби, сара
ђује с другим државама уговорницама, непосредно или преко Ме
ђународне агенције за атомску енергију и других надлежних ме
ђународних организација, у циљу прибављања смерница у вези са
пројектовањем, одржавањем и унапређивањем свог националног
система физичке заштите нуклеарног материјала који се користи,
складишти и превози у оквиру њених националних граница, као и
о физичкој заштити нуклеарних објеката.
8. Члан 6. Конвенције замењује се следећим текстом:
1. Државе уговорнице предузимају одговарајуће мере у
складу са својим националним законодавством у циљу заштите
поверљивости информација које су примиле поверљивим кана
лима у складу са одредбама ове конвенције од неке друге држа
ве уговорнице или учешћем у некој активности која се реализује
у циљу примене ове конвенције. У случају да државе уговорни
це пруже поверљиве информације међународним организацијама
или државама које нису чланице ове конвенције, предузимају се
кораци да се заштитити поверљивост таквих информација. Држава
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уговорница која је примила поверљиве информације од неке дру
ге државе уговорнице може да достави такве информације трећим
странама само уз сагласност те друге државе уговорнице.
2. Државе уговорнице нису дужне да на основу ове конвенци
је пружају било какве информације које не могу достављати сход
но националном законодавству или којима би се угрозила безбед
ност односне државе или физичка заштита нуклеарног материјала
или нуклеарног објекта.
9. Тачка 1.члана 7. замењује се следећим текстом:
1. Намерно чињење:
(а) акта без законског овлашћења који представља примање,
поседовање, коришћење, трансфер, мењање, одлагање, односно
ширење нуклеарног материјала, и који проузрокује или може да
проузрокује смрт или тешку телесну повреду неком лицу, односно
велику штету имовини или животној средини;
(б) крађе или пљачке нуклеарног материјала;
(ц) утаје или прибављања нуклеарног материјала преваром;
(д) акта који представља превоз, слање, односно премешта
ње нуклеарног материјала у неку државу или из ње без законског
овлашћења;
(е) акта који је усмерен против нуклеарног објекта, или акта
којим се угрожава рад нуклеарног објекта, при чему учинилац на
мерно изазива, односно када је свестан да ће тај акт вероватно про
узроковати, смрт или тешку телесну повреду неког лица или вели
ку штету на имовини или животној средини излагањем радијацији
односно испуштањем радиоактивних супстанци, осим ако се такав
акт не врши у складу са националним законодавством те државе
уговорнице на чијој територији се налази нуклеарни објекат;
(ф) акта који представља захтев за предају нуклеарног мате
ријала претњом или употребом силе, односно било којим другим
обликом застрашивања;
(г) претње:
(i) употрeбом нуклеарног материјала ради изазивања смрти
или тешке телесне повреде неком лицу, односно велике штете на
имовини или животној средини, односно чињењем кривичног дела
описаног у подтачки (е), или
(ii) извршењем кривичног дела описаног у подтачкама (b) и
(e) како би се правно или физичко лице, међународна организација
или држава, присилили да учине, односно да се уздрже од чињења
неког акта;
(х) кривичног дела у покушају из подтачки (а) – (е);
(и) акта који представља учешће у неком кривичном делу из
тачке (а) – (х);
(ј) акта сваког лица које организује, односно наложи другима
да учине кривично дело из подтачки (а) – (х);
(к) акта који доприноси чињењу неког од кривичних дела из
подтачки (а) – (х) од стране групе лица која делују са заједничким
циљем; такав акт је намеран и:
(i) врши се, било у циљу подстицања криминалне активности
или криминалног циља групе, када таква активност, односно циљ, под
разумева чињење неког од кривичних дела из подтачки (а) – (г), или
(ii) врши се са сазнањем о постојању намере групе да учини
неко од кривичних дела из подтачки (а) – (г), представља кажњиво
кривично дело у свакој држави уговорници у складу са њеним на
ционалним законодавством.
10. После члана 11. Конвенције, додају се два нова члана,
члан 11А и члан 11Б, који гласе:
Члан 11А
Ниједно од кривичних дела предвиђених у члану 7. не сматра
се, за потребе екстрадиције, односно међусобне правне помоћи,
политичким кривичним делом, односно кривичним делом повеза
ним са неким политичким кривичним делом или кривичним де
лом инспирисаним политичким мотивима. Према томе, захтев за
екстрадицију, односно међусобну правну помоћ на основу таквог
кривичног дела, не може се одбацити искључиво на основу тога
да се ради о политичком кривичном делу, односно делу повезаном
са политичким кривичним делом, или неким делом инспирисаним
политичким мотивима.
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Члан 11Б
Ниједна одредба ове конвенција неће се тумачити као наме
тање обавезе екстрадиције односно пружања међусобне правне
помоћи, ако замољена држава уговорница оправдано сумња да је
захтев за екстрадицију у вези с кривичним делима предвиђеним
чланом 7, односно захтев за међусобну правну помоћ у погле
ду таквих кривичних дела, поднет у циљу кривичног гоњења или
кажњавања неког лица на основу расе, вероис повести, национал
ности, етничког порекла, односно политичког убеђења тог лица,
односно уколико би се удовољавањем том захтеву штетно утицало
на положај тог лица из било ког од наведених разлога.
11. После члана 13. Конвенције, додаје се нови члан 13А, који
гласи:
Члан 13А
Ниједна одредба ове конвенције неће утицати на трансфер
нуклеарне технологије у мирољубиве сврхе који се остварује у ци
љу јачања физичке заштите нуклеарног материјала и нуклеарних
објеката.
12. Тачка 3. члана14. Конвенције замењује се следећим тек
стом:
3. Уколико кривично дело подразумева нуклеарни материјал
који се користи, одлаже или превози у оквиру националних гра
ница, и ако и наводни учинилац и нуклеарни материјал, остају на
територији државе уговорнице у којој је кривично дело учињено,
односно ако кривично дело подразумева да нуклеарни објекат и
наводни учинилац остају на територији државе уговорнице у којој
је кривично дело учињено, ниједна одредба ове конвенције неће се
тумачити као обавеза државе уговорнице да пружа информације о
кривичном поступку покренутом у вези са тим кривичним делом.
13. Члан 16. ове конвенције је замењен следећим текстом:
1. Конференцију држава уговорница сазива депозитар пет го
дина од ступања на снагу Измена и допуна које су усвојене 8. јула
2005. године, у циљу разматрања примене ове конвенције и њене
адекватности у односу на преамбулу, цео оперативни део и прило
ге у светлу тада постојеће ситуације.
2. У временским интервалима, не краћим од пет година после
тога, сазивање нових конференција са истим циљем може, подно
шењем депозитару предлога у том смислу, да обезбеди већина др
жава уговорница.
14. Фуснота б/ Прилога II Конвенције замењена је следећим
текстом:
б/ Материјал који није озрачен у реактору или материјал озра
чен у реактору али чији је ниво радијације једнак или мањи од 1
Gy/h (100 rad/h) на растојању од једног метра без заштите.
15. Фуснота е/ Прилога II Конвенције је замењена следећим
текстом:
е/ Друго гориво које је због садржине свог оригиналног фиси
оног материјала класификовано као категорија I и II пре озрачива
ња, може се смањити за један ниво категорије док ниво радијације
из тог горива прелази 1 Gy/h (100 rad/h) на растојању од једног ме
тра без заштите.
Члан 3.
О извршавању Конвенције о физичкој заштити нуклеарног
материјала и о извршавању Измена и допуна Конвенције стара
се министарство надлежно за нуклеарну сигурност и безбедност,
министарство надлежно за правосуђе, министарство надлежно за
унутрашње послове и регулаторно тело Владе надлежно за нукле
арну и радијациону сигурност и безбедност.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Уговора између
Републике Србије и Републике Кореје о избегавању
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак
Проглашава се Закон о потврђивању Уговора између Репу
блике Србије и Републике Кореје о избегавању двоструког опо
резивања у односу на порезе на доходак, који је донела Народна
скупштина Републике Србије на седници Шестог ванредног засе
дања у 2016. години, 24. фебруара 2016. године.
ПР број 30
У Београду, 25. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Уговора између Републике Србије
и Републике Кореје о избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на доходак
Члан 1.
Потврђује се Уговор између Републике Србије и Републике
Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе
на доходак, потписан 22. јануара 2016. године у Београду, у ориги
налу на српском, корејском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Уговора између Републике Србије и Републике Кореје о
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак
у оригиналу на српском језику гласи:
УГОВОР
ИЗМЕЂУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ
О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
У ОДНОСУ НА ПОРЕЗЕ НА ДОХОДАК
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И
РЕПУБЛИКА КОРЕЈА
у жељи да закључе Уговор о избегавању двоструког опорези
вања у односу на порезе на доходак, са циљем да створе стабилне
услове за свеобухватни развој привредне и друге сарадње и улага
ња између две земље,
споразумеле су се о следећем:
Члан 1.
ЛИЦА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР
Овај уговор примењује се на лица која су резиденти једне или
обе државе уговорнице.
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Члан 2.
ПОРЕЗИ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР

1. Овај уговор примењује се на порезе на доходак које заводи
држава уговорница или њене политичке јединице или јединице ло
калне самоуправе, независно од начина наплате.
2. Порезима на доходак сматрају се сви порези који се заводе
на укупан доходак или на делове дохотка, укључујући порезе на
добитак од отуђења покретних ствари или непокретности, порезе
на укупне износе зарада које исплаћују предузећа, као и порезе на
прираст имовине.
3. Порези на које се примењује овај уговор су:
1) у Србији:
(1) порез на добит правних лица, и
(2) порез на доходак грађана
(у даљем тексту: „српски порез”);
2) у Кореји:
(1) порез на доходак,
(2) порез на добит корпорација,
(3) посебан порез за развој села, и
(4) локални порез на доходак
(у даљем тексту: „корејски порез”).
4. Уговор се примењује и на исте или битно сличне порезе
који се после датума потписивања овог уговора заведу поред или
уместо постојећих пореза. Надлежни органи држава уговорница
обавештавају једни друге о значајним променама извршеним у њи
ховим пореским законима.
Члан 3.
ОПШТЕ ДЕФИНИЦИЈЕ
чије:

1. За потребе овог уговора, осим ако контекст не захтева друк

1) изрази „држава уговорница” и „друга држава уговорница”
означавају Србију или Кореју, зависно од смисла;
2) израз „Србија” означава Републику Србију, а употребљен у
географском смислу означава територију Републикe Србијe;
3) израз „Кореја” означава Републику Кореју, а употребљен
у географском смислу, територију Републике Кореје укључујући
њено територијално море и било које подручје које се граничи са
територијалним морем Републике Кореје које је, у складу са међу
народним правом, било или убудуће, по законима Републике Коре
је, може бити означено као подручје унутар којег Република Кореја
може да врши суверена права или јурисдикцију у односу на мор
ско дно и подземље и њихова природна богатства;
4) израз „држављанин”, у односу на државу уговорницу, озна
чава:
(1) физичко лице које има држављанство државе уговорнице,
(2) правно лице, партнерство или удружење које такав статус
има на основу законодавства важећег у тој држави уговорници;
5) израз „порез” означава српски порез или корејски порез,
зависно од смисла;
6) израз „лице” обухвата физичко лице, компанију и свако
друго друштво лица;
7) израз „компанија” означава правно лице или било који ен
титет који се сматра правним лицем за пореске сврхе;
8) изрази „предузеће државе уговорнице” и „предузеће друге
државе уговорнице” означавају предузеће којим управља резидент
државе уговорнице, односно предузеће којим управља резидент
друге државе уговорнице;
9) израз „међународни саобраћај” означава саобраћај бродом
или ваздухопловом који обавља предузеће државе уговорнице,
осим ако се саобраћај обавља бродом или ваздухопловом искључи
во између места у другој држави уговорници;
10) израз „надлежан орган” означава:
(1) у Србији, Министарство финансија или његовог овлашће
ног представника,
(2) у Кореји, Министра стратегије и финансија или његовог
овлашћеног представника.
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2. Када држава уговорница примењује Уговор, сваки израз који
у њему није дефинисан има значење, осим ако контекст не захтева
друкчије, које има у време примене Уговора, према закону те државе
о порезима на које се Уговор примењује и значење према важећим
пореским законима које примењује та држава има предност у одно
су на значење које том изразу дају други закони те државе.
Члан 4.
РЕЗИДЕНТ
1. Израз „резидент државе уговорнице”, за потребе овог уго
вора, означава лице које, према законима те државе, подлеже опо
резивању у тој држави по основу свог пребивалишта, боравишта,
места главне управе, седишта управе или другог мерила сличне
природе, и укључује ту државу, њену политичку јединицу или једи
ницу локалне самоуправе. Овај израз не обухвата лице које у тој др
жави подлеже опорезивању само за доходак из извора у тој држави.
2. Ако је, према одредбама става 1. овог члана, физичко лице
резидент обе државе уговорнице, његов се статус одређује на сле
дећи начин:
1) сматра се да је резидент само државе у којој има стално
место становања; ако има стално место становања у обе државе,
сматра се да је резидент само државе са којом су његове личне и
економске везе тешње (средиште животних интереса);
2) ако не може да се одреди у којој држави има средиште жи
вотних интереса или ако ни у једној држави нема стално место
становања, сматра се да је резидент само државе у којој има уоби
чајено место становања;
3) ако има уобичајено место становања у обе државе или га
нема ни у једној од њих, сматра се да је резидент само државе чији
је држављанин;
4) ако је држављанин обе државе или ниједне од њих, надле
жни органи држава уговорница решиће питање заједничким дого
вором.
3. Ако је, према одредбама става 1. овог члана лице, осим фи
зичког, резидент обе државе уговорнице, сматра се да је резидент
само државе у којој се налази његово седиште стварне управе.
Члан 5.
СТАЛНА ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА
1. Израз „стална пословна јединица”, за потребе овог угово
ра, означава стално место преко кога предузеће потпуно или дели
мично обавља пословање.
2. Под изразом „стална пословна јединица” подразумева се
нарочито:
1) седиште управе;
2) огранак;
3) пословница;
4) фабрика;
5) радионица; и
6) рудник, извор нафте или гаса, каменолом или друго место
искоришћавања природних богатстава.
3. Градилиште или грађевински или монтажни радови чине
сталну пословну јединицу само ако трају дуже од дванаест месеци.
4. Изузетно од претходних одредаба овог члана, под изразом
„стална пословна јединица” не подразумева се:
1) коришћење објеката и опреме искључиво у сврхе усклади
штења, излагања или испоруке добара или робе која припада пред
узећу;
2) одржавање залихе добара или робе која припада предузећу
искључиво у сврху ускладиштења, излагања или испоруке;
3) одржавање залихе добара или робе која припада предузећу
искључиво са сврхом да је друго предузеће преради;
4) одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
куповине добара или робе или прибављања обавештења за пред
узеће;
5) одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
обављања, за предузеће, сваке друге делатности која има припрем
ни или помоћни карактер;
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6) одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
делатности наведених у тач. од 1) до 5) у било којој комбинацији,
под условом да је укупна делатност сталног места пословања која
настаје из ове комбинације припремног или помоћног карактера.
5. Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, када лице –
осим заступника са самосталним статусом на кога се примењу
је став 6. овог члана – ради у име предузећа и има и уобичајено
користи у држави уговорници овлашћење да закључује уговоре у
име предузећа, сматра се да то предузеће има сталну пословну је
диницу у тој држави у односу на делатности које то лице обавља
за предузеће, осим ако су делатности тог лица ограничене на де
латности наведене у ставу 4. овог члана које, ако би се обављале
преко сталног места пословања, не би ово стално место пословања
чиниле сталном пословном јединицом према одредбама тог става.
6. Не сматра се да предузеће има сталну пословну јединицу
у држави уговорници само зато што у тој држави обавља своје по
слове преко посредника, генералног комисионог заступника или
другог представника са самосталним статусом ако та лица делују у
оквиру своје редовне пословне делатности.
7. Чињеница да компанија која је резидент државе уговорни
це контролише или је под контролом компаније која је резидент
друге државе уговорнице или која обавља пословање у тој другој
држави (преко сталне пословне јединице или на други начин), са
ма по себи није довољна да се једна компанија сматра сталном по
словном јединицом друге компаније.
Члан 6.
ДОХОДАК ОД НЕПОКРЕТНОСТИ
1. Доходак који резидент државе уговорнице оствари од непо
кретности (укључујући доходак од пољопривреде или шумарства)
која се налази у другој држави уговорници може се опорезивати у
тој другој држави.
2. Израз „непокретност” има значење према закону државе
уговорнице у којој се односна непокретност налази. Овај израз у
сваком случају обухвата припатке непокретности, сточни фонд и
опрему која се користи у пољопривреди и шумарству, права на која
се примењују одредбе општег закона о земљишној својини, плодо
уживање непокретности и права на променљива или стална плаћа
ња као накнаде за искоришћавање или за право на искоришћавање
минералних налазишта, извора и других природних богатстава;
бродови и ваздухоплови не сматрају се непокретностима.
3. Одредбе става 1. овог члана примењују се на доходак који
се оствари непосредним коришћењем, изнајмљивањем или другим
начином коришћења непокретности.
4. Одредбе ст. 1. и 3. овог члана примењују се и на доходак од
непокретности предузећа и на доходак од непокретности која се
користи за обављање самосталних личних делатности.
Члан 7.
ДОБИТ ОД ПОСЛОВАЊА
1. Добит предузећа државе уговорнице опорезује се само у
тој држави, осим ако предузеће обавља пословање у другој држави
уговорници преко сталне пословне јединице која се у њој налази.
Ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници пре
ко сталне пословне јединице, добит предузећа може се опорезива
ти у тој другој држави, али само до износа који се приписује тој
сталној пословној јединици.
2. Зависно од одредбе става 3. овог члана, када предузеће др
жаве уговорнице обавља пословање у другој држави уговорници
преко сталне пословне јединице која се у њој налази, у свакој др
жави уговорници се тој сталној пословној јединици приписује до
бит коју би могла да оствари да је била одвојено и посебно преду
зеће које се бави истим или сличним делатностима, под истим или
сличним условима и да је пословала потпуно самостално са преду
зећем чија је стална пословна јединица.
3. При одређивању добити сталне пословне јединице, као
одбици признају се трошкови који су учињени за потребе стал
не пословне јединице, укључујући трошкове управљања и опште
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административне трошкове, било у држави у којој се налази стал
на пословна јединица или на другом месту.
4. Добит која се приписује сталној пословној јединици мо
же се одредити на основу посебног књиговодства које води стална
пословна јединица. Ако је уобичајено да се у држави уговорници
добит која се приписује сталној пословној јединици одређује на
основу расподеле укупне добити предузећа на његове посебне де
лове, решење из става 2. овог члана не спречава ту државу уговор
ницу да таквом уобичајеном расподелом одреди добит која се опо
резује; усвојени метод расподеле треба да буде такав да резултат
буде у складу с начелима која су садржана у овом члану.
5. Сталној пословној јединици не приписује се добит ако та
стална пословна јединица само купује добра или робу за преду
зеће.
6. За потребе претходних ставова, добит која се приписује
сталној пословној јединици одређује се истом методом из године у
годину, осим ако постоји оправдан и довољан разлог да се поступи
друкчије.
7. Када добит обухвата делове дохотка који су регулисани по
себним члановима овог уговора, одредбе овог члана не утичу на
одредбе тих чланова.
Члан 8.
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ
1. Добит предузећа државе уговорнице од обављања међуна
родног саобраћаја бродом или ваздухопловом опорезује се само у
тој држави.
2. За потребе овог члана, израз „добит предузећа државе уго
ворнице од обављања међународног саобраћаја бродом или вазду
хопловом”, обухвата и добит од:
1) давања у закуп бродова или ваздухоплова без посаде и го
рива; и
2) коришћења, одржавања или давања у закуп контејнера
(укључујући приколице и другу опрему за превоз контејнера);
од стране тог предузећа, када је то давање у закуп или кори
шћење, одржавање или давање у закуп, према потреби, повремено
повезано са обављањем међународног саобраћаја бродом или ва
здухопловом.
3. Одредбе става 1. овог члана примењују се и на добит од
учешћа у пулу, заједничком пословању или међународној послов
ној агенцији.
Члан 9.
ПОВЕЗАНА ПРЕДУЗЕЋА
1. Ако
1) предузеће државе уговорнице учествује непосредно или
посредно у управљању, контроли или имовини предузећа друге др
жаве уговорнице; или
2) иста лица учествују непосредно или посредно у управља
њу, контроли или имовини предузећа државе уговорнице и преду
зећа друге државе уговорнице;
и ако су и у једном и у другом случају, између та два пред
узећа, у њиховим трговинским или финансијским односима, до
говорени или наметнути услови који се разликују од услова који
би били договорени између независних предузећа, добит коју би,
да нема тих услова, остварило једно од предузећа, али је због тих
услова није остварило, може се укључити у добит тог предузећа и
сходно томе опорезовати.
2. Ако држава уговорница укључује у добит предузећа те др
жаве добит за коју је предузеће друге државе уговорнице опорезо
вано у тој другој држави, и сходно томе је опорезује, и ако је тако
укључена добит она добит коју би предузеће првопоменуте државе
остварило да су услови договорени између та два предузећа би
ли они услови које би договорила независна предузећа, та друга
држава врши одговарајућу корекцију износа пореза који је у њој
утврђен на ту добит. Приликом вршења те корекције, водиће се ра
чуна о осталим одредбама овог уговора и, ако је то потребно, над
лежни органи држава уговорница међусобно ће се консултовати.
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Члан 10.
ДИВИДЕНДЕ

1. Дивиденде које исплаћује компанија резидент државе уго
ворнице резиденту друге државе уговорнице могу се опорезивати
у тој другој држави.
2. Дивиденде се могу опорезивати и у држави уговорници чи
ји је резидент компанија која исплаћује дивиденде, у складу са за
конима те државе, али ако је стварни власник дивиденди резидент
друге државе уговорнице, разрезан порез не може бити већи од:
1) 5 одсто бруто износа дивиденди ако је стварни власник
компанија (изузимајући ортачко друштво) која непосредно има
најмање 25 одсто капитала компаније која исплаћује дивиденде;
2) 10 одсто бруто износа дивиденди у свим другим случајевима.
Надлежни органи држава уговорница договарају се о начину
примене ових ограничења. Овај став не утиче на опорезивање до
бити компаније из које се дивиденде исплаћују.
3. Израз „дивиденде”, у овом члану, означава доходак од ак
ција или других права учешћа у добити која нису потраживања ду
га, као и доходак од других права компаније који је порески изјед
начен са дохотком од акција у законима државе чији је резидент
компанија која врши расподелу.
4. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се ако стварни
власник дивиденди, резидент државе уговорнице, обавља посло
вање у другој држави уговорници чији је резидент компанија која
исплаћује дивиденде преко сталне пословне јединице која се нала
зи у тој држави или обавља у тој другој држави самосталне личне
делатности из сталне базе која се налази у тој држави, а акције на
основу којих се дивиденде исплаћују стварно припадају сталној
пословној јединици или сталној бази. У том случају примењују се,
према потреби, одредбе члана 7. или члана 14. овог уговора.
5. Ако компанија која је резидент државе уговорнице оствару
је добит или доходак из друге државе уговорнице, та друга држава
не може да заведе порез на дивиденде које исплаћује компанија,
осим ако су те дивиденде исплаћене резиденту те друге државе
или ако акције на основу којих се дивиденде исплаћују стварно
припадају сталној пословној јединици или сталној бази која се на
лази у тој другој држави, нити да нерасподељену добит компаније
опорезује порезом на нерасподељену добит компаније, чак и ако
се исплаћене дивиденде или нерасподељена добит у потпуности
или делимично састоје од добити или дохотка који су настали у тој
другој држави.
Члан 11.
КАМАТА
1. Камата која настаје у држави уговорници а исплаћује се ре
зиденту друге државе уговорнице, може се опорезивати у тој дру
гој држави.
2. Камата се може опорезивати и у држави уговорници у којој
настаје, у складу са законима те државе, али ако је стварни власник
камате резидент друге државе уговорнице, разрезан порез не може
бити већи од 10 одсто бруто износа камате. Надлежни органи др
жава уговорница договарају се о начину примене овог ограничења.
3. Изузетно од одредаба става 2. овог члана, камата која на
стаје у држави уговорници а исплаћује се резиденту друге државе
уговорнице опорезује се само у тој другој држави ако је прималац
стварни власник камате и ако камату оствари:
1) влада друге државе уговорнице или њене политичке једи
нице или јединице локалне самоуправе;
2) централна или народна банка друге државе уговорнице;
3) финансијска институција коју у потпуности поседује влада
друге државе уговорнице или њене политичке јединице или једи
нице локалне самоуправе.
4. Израз „камата”, у овом члану, означава доходак од потра
живања дуга сваке врсте, независно од тога да ли су обезбеђена
залогом и да ли се на основу њих стиче право на учешће у добити
дужника, а нарочито доходак од државних хартија од вредности и
доходак од обвезница или записа, укључујући премије и награде
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на такве хартије од вредности, обвезнице или записе. Казнена ка
мата не сматра се каматом за сврхе овог члана.
5. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се ако стварни
власник камате, резидент државе уговорнице, обавља пословање у
другој држави уговорници у којој камата настаје, преко сталне по
словне јединице која се налази у тој држави или ако обавља у тој
другој држави самосталне личне делатности из сталне базе која се
налази у тој држави, а потраживање дуга на које се плаћа камата је
стварно повезано с том сталном пословном јединицом или стал
ном базом. У том случају се примењују, према потреби, одредбе
члана 7. или члана 14. овог уговора.
6. Сматра се да камата настаје у држави уговорници када је
исплатилац камате резидент те државе. Када лице које плаћа ка
мату, без обзира на то да ли је резидент државе уговорнице, има у
тој држави уговорници сталну пословну јединицу или сталну базу
у вези са којом је повезан дуг на који се плаћа камата, а ту камату
сноси та стална пословна јединица или стална база, сматра се да
камата настаје у држави у којој се налази стална пословна једини
ца или стална база.
7. Ако износ камате, због посебног односа између платиоца
камате и стварног власника или између њих и трећег лица, има
јући у виду потраживање дуга за које се она плаћа, прелази износ
који би био уговорен између платиоца камате и стварног власника,
одредбе овог члана примењују се само на износ који би био угово
рен да таквог односа нема. У том случају вишак плаћеног износа
опорезује се сагласно законима сваке државе уговорнице, имајући
у виду остале одредбе овог уговора.
Члан 12.
АУТОРСКЕ НАКНАДЕ
1. Ауторске накнаде које настају у држави уговорници а ис
плаћују се резиденту друге државе уговорнице, могу се опорезива
ти у тој другој држави.
2. Ауторске накнаде могу се опорезивати и у држави уговор
ници у којој настају, у складу са законима те државе, али ако је
стварни власник ауторских накнада резидент друге државе уговор
нице, разрезан порез не може бити већи од:
1) 5 одсто бруто износа ауторских накнада наведених у под
ставу 1) става 3. овог члана;
2) 10 одсто бруто износа ауторских накнада наведених у под
ставу 2) става 3. овог члана.
Надлежни органи држава уговорница договарају се о начину
примене ових ограничења.
3. Израз „ауторске накнаде”, у овом члану, означава плаћања
било које врсте која су примљена као накнада:
1) за коришћење или за право коришћења ауторског права на
књижевно, уметничко или научно дело, укључујући биоскопске
филмове и филмове или траке за телевизију или радио;
2) за коришћење или за право коришћења патента, заштитног
знака, нацрта или модела, плана, тајне формуле или поступка или
за коришћење или за право коришћења индустријске, комерцијал
не или научне опреме или за обавештења која се односе на инду
стријска, комерцијална или научна искуства.
4. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се ако стварни
власник ауторских накнада, резидент државе уговорнице, обавља
пословање у другој држави уговорници у којој ауторске накнаде
настају, преко сталне пословне јединице која се налази у тој дру
гој држави уговорници или у тој другој држави обавља самосталне
личне делатности из сталне базе која се налази у тој другој држави,
а право или имовина на основу којих се ауторске накнаде плаћају
стварно припадају тој сталној пословној јединици или сталној ба
зи. У том случају примењују се, према потреби, одредбе члана 7.
или члана 14. овог уговора.
5. Сматра се да ауторске накнаде настају у држави уговорници
када је исплатилац резидент те државе. Када лице које плаћа аутор
ске накнаде, без обзира на то да ли је резидент државе уговорнице,
има у држави уговорници сталну пословну јединицу или сталну ба
зу у вези са којом је настала обавеза плаћања ауторских накнада, а
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те ауторске накнаде падају на терет те сталне пословне јединице
или сталне базе, сматра се да ауторске накнаде настају у држави у
којој се налази стална пословна јединица или стална база.
6. Ако износ ауторских накнада, због посебног односа изме
ђу платиоца и стварног власника или између њих и трећег лица,
имајући у виду коришћење, право или информацију за које се оне
плаћају, прелази износ који би био уговорен између платиоца и
стварног власника да таквог односа нема, одредбе овог члана при
мењују се само на износ који би тада био уговорен. У том случају
вишак плаћеног износа опорезује се сагласно законима сваке др
жаве уговорнице, имајући у виду остале одредбе овог уговора.
Члан 13.
КАПИТАЛНИ ДОБИТАК
1. Добитак који оствари резидент државе уговорнице од отуђе
ња непокретности наведене у члану 6. овог уговора, а која се налази у
другој држави уговорници, може се опорезивати у тој другој држави.
2. Добитак од отуђења покретних ствари које чине део по
словне имовине сталне пословне јединице коју предузеће држа
ве уговорнице има у другој држави уговорници или од покретних
ствари које припадају сталној бази коју користи резидент државе
уговорнице у другој држави уговорници за обављање самостал
них личних делатности, укључујући и приходе од отуђења те стал
не пословне јединице (саме или заједно с целим предузећем) или
сталне базе, може се опорезивати у тој другој држави.
3. Добитак који оствари предузеће државе уговорнице од оту
ђења бродова или ваздухоплова који се користе у међународном
саобраћају или од покретних ствари које служе за коришћење тих
бродова или ваздухоплова опорезује се само у држави уговорници
у којој се налази седиште стварне управе предузећа.
4. Добитак који оствари резидент државе уговорнице од оту
ђења акција или упоредивих интереса који више од 50 одсто своје
вредности остварују непосредно или посредно од непокретности
која се налази у другој држави уговорници, може се опорезивати у
тој другој држави.
5. Добитак од отуђења имовине, осим имовине наведене у ст.
1, 2, 3, и 4. овог члана, опорезује се само у држави уговорници чи
ји је резидент лице које је отуђило имовину.
Члан 14.
САМОСТАЛНЕ ЛИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. Доходак који оствари физичко лице резидент државе уго
ворнице од професионалних делатности или од других самостал
них делатности опорезује се само у тој држави, осим ако за оба
вљање својих делатности има сталну базу коју редовно користи у
другој држави уговорници. Ако има такву сталну базу, доходак се
може опорезивати у другој држави, али само онај његов део који се
приписује тој сталној бази.
2. Израз „професионалне делатности” посебно обухвата са
мосталне научне, књижевне, уметничке, образовне или наставне
делатности, као и самосталне делатности лекара, адвоката, инже
њера, архитеката, стоматолога и рачуновођа.
Члан 15.
РАДНИ ОДНОС
1. Зависно од одредаба чл. 16, 18, 19. и 21. овог уговора, за
раде, накнаде и друга слична примања која резидент државе уго
ворнице оствари из радног односа опорезују се само у тој држави,
осим ако се рад обавља у другој држави уговорници. Ако се рад
обавља у другој држави уговорници, таква примања која се у њој
остварују могу се опорезивати у тој другој држави.
2. Изузетно од одредаба става 1. овог члана, примања која ре
зидент државе уговорнице оствари из радног односа у другој др
жави уговорници опорезују се само у првопоменутој држави:
1) ако прималац борави у другој држави у периоду или пе
риодима који укупно не прелазе 183 дана у периоду од дванаест
месеци који почиње или се завршава у односној пореској години; и
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2) ако се примања исплаћују од стране или у име послодавца
који није резидент друге државе; и
3) ако примања не падају на терет сталне пословне јединице
или сталне базе коју послодавац има у другој држави.
3. Изузетно од претходних одредаба овог члана, примања
остварена из радног односа обављеног на броду или ваздухоплову
који предузеће државе уговорнице користи у међународном сао
браћају, могу се опорезивати у тој држави.
4. Изузетно од претходних одредаба овог члана, примања која
оствари резидент државе уговорнице из радног односа опорезују
се само у тој држави ако су примања исплаћена за рад обављен у
другој држави уговорници у вези са градилиштем, грађевинским
или монтажним радовима, за период који не прелази дванаест ме
сеци у којем то градилиште, грађевински или монтажни радови не
представљају сталну пословну јединицу у тој другој држави.
Члан 16.
ПРИМАЊА ДИРЕКТОРА
Примања директора и друга слична примања која оствари
резидент државе уговорнице, у својству члана одбора директора
компаније која је резидент друге државе уговорнице, могу се опо
резивати у тој другој држави.
Члан 17.
УМЕТНИЦИ И СПОРТИСТИ
1. Изузетно од одредаба чл. 7, 14. и 15. овог уговора, доходак
који оствари резидент државе уговорнице као извођач од личног
обављања делатности позоришног, филмског, радио или телевизиј
ског уметника, музичара или спортисте у другој држави уговорни
ци, може се опорезивати у тој другој држави.
2. Ако доходак од лично обављених делатности извођача или
спортисте не припада лично извођачу или спортисти него другом
лицу, тај доходак се, изузетно од одредаба чл. 7, 14. и 15. овог уго
вора, може опорезивати у држави уговорници у којој су обављене
делатности извођача или спортисте.
3. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана, не примењују се на доходак
који уметници или спортисти остваре од делатности које се оба
вљају у држави уговорници ако се посета тој држави у потпуности
или углавном финансира из јавних фондова једне или обе државе
уговорнице или њихових политичких јединица или јединица ло
калне самоуправе, или су делатности обављене у оквиру програма
културне или спортске размене који су одобриле обе државе уго
ворнице. У том случају, доходак се опорезује само у држави уго
ворници чије је уметник или спортиста резидент.
Члан 18.
ПЕНЗИЈЕ, ПЛАЋАЊА ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА И СЛИЧНА ПЛАЋАЊА
1. Примања која оствари физичко лице, резидент државе уговор
нице, по основу законодавства о социјалном осигурању друге државе
уговорнице, или по основу било које друге шеме из фондова које је
основала та друга држава или њена политичка јединица или јединица
локалне самоуправе, могу се опорезивати у тој другој држави.
2. У складу са одредбама става 1. овог члана и члана 19. став
2. овог уговора, пензије и друга слична примања која настају у др
жави уговорници и исплаћују се резиденту друге државе уговор
нице, било по основу ранијег радног односа или не, опорезују се
само у другој држави уговорници. Пензије и друга слична прима
ња могу се опорезивати у првопоменутој држави уговорници ако:
1) су доприноси које је корисник платио пензијској шеми би
ли одбијени од корисниковог опорезивог дохотка у првопоменутој
држави уговорници, на основу закона те државе; или
2) доприноси које је платио послодавац не представљају опо
резиви доходак за корисника у првопоменутој држави уговорници,
на основу закона те државе.
3. Сматра се да пензије и друга слична примања настају у
држави уговорници ако их исплаћује пензијски фонд или друга
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слична институција која обезбеђује пензијске шеме, у којима фи
зичка лица могу да учествују у циљу обезбеђења пензијских по
годности, ако је тај пензијски фонд или друга слична институција
основана, призната за пореске сврхе и подлеже контроли у складу
са законима те државе.
Члан 19.
ДРЖАВНА СЛУЖБА
1. 1) Зараде, накнаде и друга слична примања које плаћа др
жава уговорница или њена политичка јединица или јединица ло
калне самоуправе физичком лицу, за услуге учињене тој држави
или политичкој јединици или јединици локалне самоуправе, опо
резују се само у тој држави.
2) Зараде, накнаде и друга слична примања опорезују се само
у другој држави уговорници ако су услуге учињене у тој држави, а
физичко лице је резидент те државе које је:
(1) држављанин те државе; или
(2) које није постало резидент те државе само због вршења
услуга.
2. 1) Независно од одредаба става 1. овог члана, пензије и
друга слична примања које физичком лицу плаћа држава уговор
ница или њена политичка јединица или јединица локалне самоу
праве непосредно или из фондова, за услуге учињене тој држави
или политичкој јединици или јединици локалне самоуправе опоре
зује се само у тој држави.
2) Пензије и друга слична примања опорезују се само у дру
гој држави уговорници ако је физичко лице резидент и државља
нин те државе.
3. Одредбе става 1. овог члана примењују се и у односу на зара
де, накнаде и друга слична примања која се исплаћују запосленима у:
1) у случају Србије:
(1) Народној банци Србије;
(2) Представништву Привредне коморе Републике Србије у
Републици Кореји;
(3) Представништву Туристичкe организције Србије у Репу
блици Кореји;
(4) Агенцији за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА)
као и у другим институцијама које врше функцију државне слу
жбе, а које могу бити прецизиране и договорене у писмима које
размењују надлежни органи држава уговорница;
2) у случају Кореје:
(1) Националној банци Кореје;
(2) Корејској извозно-увозној банци;
(3) Корејској корпорацији за осигурање трговине;
(4) Корејској инвестиционој корпорацији;
(5) Корејској финансијској корпорацији;
(6) Корејској агенцији за промоцију трговине и улагања, као и
у другим институцијама које врше функцију државне службе, а ко
је могу бити прецизиране и договорене у писмима које размењују
надлежни органи држава уговорница.
4. Одредбе чл. 15, 16, 17. и 18. овог уговора примењују се на
зараде, накнаде, пензије и друга слична примања за услуге учиње
не у вези са привредном делатношћу државе уговорнице или њене
политичке јединице или јединице локалне самоуправе.
Члан 20.
СТУДЕНТИ
Студент или лице на стручној обуци које је непосредно пре
одласка у државу уговорницу било резидент или је резидент друге
државе уговорнице, а борави у првопоменутој држави искључиво
ради образовања или обучавања, не опорезује се у тој држави за
примања која добија за издржавање, образовање или обучавање,
под условом да су та примања из извора ван те државе.
Члан 21.
ПРОФЕСОРИ, УЧИТЕЉИ И ИСТРАЖИВАЧИ
1. Физичко лице које борави у држави уговорници ради пре
давања или истраживања на универзитету, вишој школи, школи
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или другој сличној признатој образовној институцији у тој држави
и које је резидент или је непосредно пре тог боравка било резидент
друге државе уговорнице, изузима се од опорезивања у првопоме
нутој држави уговорници за примања за предавања или истражи
вања у периоду који није дужи од две године од дана његовог пр
вог боравка у том циљу.
2. Одредбе става 1. овог члана не примењују се на примања
од истраживања, ако то истраживање није у јавном интересу, већ
првенствено у личном интересу одређеног лица или више лица.
Члан 22.
ОСТАЛИ ДОХОДАК
1. Делови дохотка резидента државе уговорнице, без обзира
на то где настају, који нису регулисани у претходним члановима
овог уговора опорезују се само у тој држави.
2. Одредбе става 1. овог члана не примењују се на доходак,
осим на доходак од непокретности дефинисане у ставу 2. члана 6.
овог уговора, ако прималац тог дохотка – резидент државе уговор
нице обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне
пословне јединице која се у њој налази или ако у тој другој држа
ви обавља самосталне личне делатности из сталне базе која се у
њој налази, а право или имовина на основу којих се доходак плаћа
стварно су повезани са сталном пословном јединицом или сталном
базом. У том случају се, према потреби, примењују одредбе члана
7. или члана 14. овог уговора.
Члан 23.
ОТКЛАЊАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
1. У Србији се двоструко опорезивање отклања на следећи
начин:
Ако резидент Србије остварује доходак који се, у складу с од
редбама овог уговора, може опорезивати у Кореји, Србија одобра
ва, као одбитак од пореза на доходак тог резидента, износ једнак
порезу на доходак који је плаћен у Кореји.
Тај одбитак не може бити већи од дела пореза на доходак, ка
ко је обрачунат пре извршеног одбијања, који одговара дохотку ко
ји се може опорезивати у Кореји.
Ако је, у складу с неком одредбом овог уговора, доходак који
оствари резидент Србије изузет од опорезивања у Србији, Србија
може, при обрачунавању пореза на остали доходак тог резидента,
да узме у обзир изузети доходак.
2. У Кореји се двоструко опорезивање отклања на следећи начин:
У складу са корејским законом који се односи на одобравање
кредита у односу на корејски порез, за порез који је плаћен у било
којој другој земљи (који не утиче на његов општи принцип опоре
зивања):
1) Ако резидент Кореје остварује доходак из Србије који се, у
складу са одредбама овог уговора, сходно законима Србије, може
опорезивати у Србији, у односу на тај доходак, износ пореза који
се плаћа у Србији признаје се као кредит у односу на корејски по
рез који се разрезује том резиденту. Износ кредита не може бити
већи од дела корејског пореза који одговара том дохотку, како је
обрачунат пре него што је кредит одобрен;
2) Ако је доходак остварен из Србије дивиденда коју компа
нија која је резидент Србије исплаћује компанији која је резидент
Кореје и која поседује најмање 10 одсто издатих гласачких акција
или акционарског капитала компаније која исплаћује дивиденде,
кредит ће узети у обзир српски порез који плаћа компанија на до
бит из које се исплаћује дивиденда.
Члан 24.
ЈЕДНАК ТРЕТМАН
1. Држављани државе уговорнице не подлежу у другој држа
ви уговорници опорезивању или захтеву у вези с опорезивањем
које је друкчије или теже од опорезивања и захтева у вези с опоре
зивањем, посебно у односу на резидентност, којима држављани те
друге државе у истим условима, подлежу или могу подлећи. Ова
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одредба се, независно од одредаба члана 1. овог уговора, примењу
је и на лица која нису резиденти једне или обе државе уговорнице.
2. Опорезивање сталне пословне јединице коју предузеће
државе уговорнице има у другој држави уговорници не може би
ти неповољније у тој другој држави од опорезивања предузећа те
друге државе која обављају исте делатности. Ова одредба не може
се тумачити тако да обавезује државу уговорницу да резидентима
друге државе уговорнице одобрава лична ослобађања, олакшице и
умањења за сврхе опорезивања због личног статуса или породич
них обавеза које одобрава својим резидентима.
3. Камата, ауторске накнаде и друге исплате које предузеће
државе уговорнице плаћа резиденту друге државе уговорнице, при
утврђивању опорезиве добити тог предузећа, одбијају се под ис
тим условима као да су плаћене резиденту првопоменуте државе,
осим када се примењују одредбе члана 9. став 1, члана 11. став 7.
или члана 12. став 6. овог уговора.
4. Предузећа државе уговорнице чију имовину потпуно или
делимично поседују или контролишу, посредно или непосредно,
један или више резидената друге државе уговорнице, у првопоме
нутој држави уговорници не подлежу опорезивању или обавези у
вези с опорезивањем, које је друкчије или теже од опорезивања и
обавеза у вези с опорезивањем коме друга слична предузећа прво
поменуте државе подлежу или могу подлећи.
5. Одредбе овог члана примењују се, изузетно од одредаба
члана 2. овог уговора, на порезе сваке врсте и описа.
Члан 25.
ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОГОВАРАЊА
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извршење, решавање по жалбама, у односу на порезе наведене у
ставу 1. овог члана или у односу на контролу напред наведеног. Та
лица или органи користе обавештења само за те сврхе. Они могу
саопштити обавештења у јавном судском поступку или у судским
одлукама.
3. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не могу се ни у ком случају
тумачити као обавеза државе уговорнице да:
1) предузима управне мере супротне законима или управној
пракси те или друге државе уговорнице;
2) даје обавештења која се не могу добити на основу закона или
у редовном управном поступку те или друге државе уговорнице;
3) даје обавештења која откривају трговинску, пословну, ин
дустријску, комерцијалну или професионалну тајну или пословни
поступак или обавештење чије би саопштење било супротно јав
ном поретку.
4. Уколико држава уговорница тражи обавештења у складу
са овим чланом, друга држава уговорница ће користити своје мере
да би прибавила тражена обавештења, чак и да тој другој држави
та обавештења можда нису потребна за сопствене пореске сврхе.
Обавеза садржана у претходној реченици подлеже ограничењима
из става 3. овог члана, осим ако би та ограничења онемогућила др
жаву уговорницу да даје обавештења само због тога што не посто
ји домаћа потреба за таквим обавештењима.
5. Одредбе става 3. овог члана не могу се ни у ком случају
тумачити као могућност државе уговорнице да одбије давање оба
вештења само зато што обавештења поседује банка, друга финан
сијска институција, заступник или лице које ради у агенцији или у
фидуцијарном својству или које има везе са власништвом интереса
у лицу.

1. Ако лице сматра да мере једне или обе државе уговорнице
доводе или ће довести до тога да не буде опорезовано у складу с
одредбама овог уговора, оно може, без обзира на правна средства
предвиђена унутрашњим законом тих држава, да изложи свој слу
чај надлежном органу државе уговорнице чији је резидент или, ако
његов случај потпада под став 1. члана 24. овог уговора оне држа
ве уговорнице чији је држављанин. Случај мора бити изложен у
року од три године од дана првог обавештења о мери која доводи
до опорезивања које није у складу с одредбама овог уговора.
2. Ако надлежни орган сматра да је приговор оправдан и ако
није у могућности да сам дође до задовољавајућег решења, насто
јаће да случај реши заједничким договором с надлежним органом
друге државе уговорнице ради избегавања опорезивања које није у
складу с овим уговором. Постигнути договор примењује се без об
зира на временска ограничења у унутрашњем закону држава уго
ворница.
3. Надлежни органи држава уговорница настоје да заједнич
ким договором отклоне тешкоће или нејасноће које настају при ту
мачењу или примени овог уговора. Они се могу и заједнички са
ветовати ради отклањања двоструког опорезивања у случајевима
који нису предвиђени овим уговором.
4. Надлежни органи држава уговорница могу непосредно ме
ђусобно комуницирати, ради постизања договора у смислу прет
ходних ставова овог члана.

1. У односу на чл. 10, 11, 12, 13. и 22. овог уговора, резидент
државе уговорнице нема право на погодности које су, иначе, овим
уговором одобрене резидентима држава уговорница, ако је глав
ни разлог или један од главних разлога било ког лица које се бави
емитовањем или преносом акција или било ког лица које се бави
заснивањем или преносом потраживања дуга за које се плаћа ка
мата или било ког лица које се бави преносом права у односу на
које се доходак исплаћује, био коришћење погодности овог члана,
путем тог емитовања, заснивања или преноса.
2. Одредбе овог члана уговора не могу се тумачити тако да,
на било који начин, ограничавају примену било које одредбе зако
на државе уговорнице који има за циљ да спречи избегавање или
утају пореза.

Члан 26.
РАЗМЕНА ОБАВЕШТЕЊА

Члан 29.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ

1. Надлежни органи држава уговорница размењују обавеште
ња за која се може предвидети да ће бити од значаја за примену
одредаба овог уговора или за администрирање или принудно из
вршење унутрашњих закона који се односе на порезе сваке врсте и
описа које заводе државе уговорнице или њихове политичке једи
нице или јединице локалне самоуправе, ако опорезивање предви
ђено тим законима није у супротности с овим уговором. Размена
обавештења није ограничена чл. 1. и 2. овог уговора.
2. Обавештење примљено, на основу става 1. овог члана, од
државе уговорнице сматра се тајном исто као и обавештење доби
јено према унутрашњим законима те државе и може се саопштити
само лицима или органима (укључујући судове и управне орга
не) који су надлежни за разрез или наплату, принудно или судско

1. Државе уговорнице дипломатским путем писмено обаве
штавају једна другу када су испуњене њихове уставне формално
сти предвиђене за ступање на снагу овог уговора.
2. Овај уговор ступа на снагу датумом последњег од тих оба
вештења, а његове одредбе се примењују:
1) у Србији: у односу на порезе на доходак који је остварен у
свакој пореској години која почиње првог јануара или после првог
јануара календарске године која непосредно следи годину у којој
Уговор ступа на снагу;
2) у Кореји:
(1) у односу на порезе по одбитку, за износе који се плаћају
првог јануара или после првог јануара прве календарске године ко
ја следи годину у којој Уговор ступа на снагу, и

Члан 27.
ЧЛАНОВИ ДИПЛОМАТСКИХ МИСИЈА И КОНЗУЛАТА
Одредбе овог уговора не утичу на пореске повластице члано
ва дипломатских мисија или конзулата предвиђене општим прави
лима међународног права или одредбама посебних уговора.
Члан 28.
ОГРАНИЧЕЊЕ У ПОГОДНОСТИМА

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 18 – Број 4

(2) у односу на остале порезе, за пореску годину која почиње
првог јануара или после првог јануара прве календарске године ко
ја следи годину у којој Уговор ступа на снагу.
Члан 30.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА
Овај уговор остаје на снази док га не откаже једна од држава
уговорница. Држава уговорница може отказати овај уговор дипло
матским путем, достављањем писменог обавештења о престанку
његовог важења најкасније шест месеци пре краја било које кален
дарске године по истеку пете године од дана ступања на снагу овог
уговора. У том случају, овај уговор престаје да се примењује:
1) у Србији: у односу на порезе на доходак који је остварен у
свакој пореској години која почиње првог јануар а или после првог
јануара календарске године која непосредно следи годину у којој је
дато обавештење о престанку важења;
2) у Кореји:
(1) у односу на порезе по одбитку, за износе који се плаћају
првог јануара или после првог јануар а прве календарске године ко
ја следи годину у којој је дато обавештење о престанку важења, и
(2) у односу на остале порезе, за пореску годину која почиње
првог јануара или после првог јануара прве календарске године ко
ја следи годину у којој је дато обавештење о престану важења.
У потврду чега су доле потписани, пуноважно за то овлашће
ни, од стране својих влада, потписали овај уговор.
Сачињено у Београду, 22. јануар а 2016. године, у два ориги
нална примерка, на српском, корејском и енглеском језику, с тим
што су сва три текста подједнако веродостојна. У случају било ка
кве разлике у тумачењу, меродаван је енглески текст.
ЗА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
ДУШАН ВУЈОВИЋ, с.р.

ЗА
РЕПУБЛИКУ КОРЕЈУ
ЛИ ДО-ХУН, с.р.

ПРОТОКОЛ:
У тренутку потписивања Уговора између Републике Србије и
Републике Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу
на порезе на доходак, доле потписани су се сагласили о следећим
одредбама које чине саставни део Уговора.
I. Уз чл. 11. и 12.
1. Ако после потписивања овог уговора, Србија потпише уго
вор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која
је чланица ОЕЦД и ако тај уговор садржи ниже стопе пореза по
одбитку, надлежни орган Србије ће, без одлагања, након потписи
вања тог уговора, обавестити надлежни орган Кореје о одговарају
ћим променама. Надлежни органи држава уговорница ће се, што је
могуће пре, срести ради снижења стопа предвиђених у чл. 11. и 12.
овог уговора.
У потврду чега су доле потписани, пуноважно за то овлашће
ни, од стране својих влада, потписали овај протокол.
Сачињено у Београду, 22. јануара 2016. године, у два ориги
нална примерка, на српском, корејском и енглеском језику, с тим
што су сва три текста подједнако веродостојна. У случају било ка
кве разлике у тумачењу, меродаван је енглески текст.
ЗА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
ДУШАН ВУЈОВИЋ, с.р.

ЗА
РЕПУБЛИКУ КОРЕЈУ
ЛИ ДО-ХУН, с.р.

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

26. фебруар 2016.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Уговора између
Републике Србије и Великог Војводства Луксембург
о избегавању двоструког опорезивања у односу
на порезе на доходак и на имовину
Проглашава се Закон о потврђивању Уговора између Републи
ке Србије и Великог Војводства Луксембург о избегавању двостру
ког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који
је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Шестог
ванредног заседања у 2016. години, 24. фебруара 2016. године.
ПР број 31
У Београду, 25. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Уговора између Републике Србије
и Великог Војводства Луксембург о избегавању
двоструког опорезивања у односу на порезе
на доходак и на имовину
Члан 1.
Потврђује се Уговор између Републике Србије и Великог Војвод
ства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на
порезе на доходак и на имовину, потписан 15. децембра 2015. године у
Луксембургу, у оригиналу на српском, француском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Уговора између Републике Србије и Великог Војводства
Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на по
резе на доходак и на имовину у оригиналу на српском језику гласи:
УГОВОР
ИЗМЕЂУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЕЛИКОГ ВОЈВОДСТВА ЛУКСЕМБУРГ
О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА У ОДНО
СУ НА ПОРЕЗЕ НА ДОХОДАК И НА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И
ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ
у жељи да закључе Уговор о избегавању двоструког опорези
вања у односу на порезе на доходак и на имовину,
споразумели су се о следећем:
Члан 1.
ЛИЦА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР
Овај уговор примењује се на лица која су резиденти једне или
обе државе уговорнице.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

26. фебруар 2016.
Члан 2.
ПОРЕЗИ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР

1. Овај уговор примењује се на порезе на доходак и на имо
вину које заводи држава уговорница или њене политичке јединице
или јединице локалне самоуправе, независно од начина наплате.
2. Порезима на доходак и на имовину сматрају се сви порези
који се заводе на укупан доходак, на укупну имовину или на дело
ве дохотка или имовине, укључујући порезе на добитак од отуђења
покретних ствари или непокретности, порезе на укупне износе за
рада које исплаћују предузећа, као и порезе на прираст имовине.
3. Порези на које се примењује овај уговор су:
у Србији:
1) порез на добит правних лица;
2) порез на доходак грађана;
3) порез на имовину;
(у даљем тексту: „српски порез”);
у Луксембургу:
1) порез на доходак физичких лица;
2) порез на добит корпорација;
3) порез на имовину;
4) општински трговински порез;
(у даљем тексту: „луксембуршки порез”).
4. Уговор се примењује и на исте или битно сличне порезе
који се после датума потписивања овог уговора заведу поред или
уместо постојећих пореза. Надлежни органи држава уговорница
обавештавају једни друге о значајним променама извршеним у њи
ховим пореским законима.
Члан 3.
ОПШТЕ ДЕФИНИЦИЈЕ
1. За потребе овог уговора, осим ако контекст не захтева дру
гачије:
1) изрази „држава уговорница” и „друга држава уговорница”
означавају Србију или Луксембург, зависно од смисла;
2) израз „Србија” означава Републику Србију, а употребљен у
географском смислу означава територију Републикe Србијe;
3) израз „Луксембург” означава Велико Војводство Луксем
бург, а употребљен у географском смислу означава територију Ве
ликог Војводства Луксембург;
4) израз „држављанин”, у односу на државу уговорницу, озна
чава:
– физичко лице које има држављанство те државе уговорни
це; и
– правно лице, партнерство или удружење које такав статус има
на основу законодавства важећег у тој држави уговорници;
5) израз „лице” обухвата физичко лице, компанију и свако
друго друштво лица;
6) израз „компанија” означава правно лице или било који ен
титет који се сматра правним лицем за пореске сврхе;
7) изрази „предузеће државе уговорнице” и „предузеће друге
државе уговорнице” означавају предузеће којим управља резидент
државе уговорнице, односно предузеће којим управља резидент
друге државе уговорнице;
8) израз „међународни саобраћај” означава саобраћај бродом,
ваздухопловом или друмским или железничким возилом који оба
вља предузеће чије се седиште стварне управе налази у држави
уговорници, осим ако се саобраћај обавља бродом, ваздухопловом
или друмским или железничким возилом искључиво између места
у другој држави уговорници;
9) израз „надлежан орган” означава:
– у Србији, Министарство финансија или његовог овлашће
ног представника;
– у Луксембургу, министра финансија или његовог овлашће
ног представника.
2. Када држава уговорница примењује Уговор, сваки израз
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који у њему није дефинисан има значење, осим ако контекст не
захтева другачије, према закону те државе за потребе пореза на ко
је се Уговор примењује и значење према важећим пореским зако
нима које примењује та држава има предност у односу на значење
које том изразу дају други закони те државе.
Члан 4.
РЕЗИДЕНТ
1. Израз „резидент државе уговорнице”, за потребе овог уго
вора, означава лице које, према законима те државе, подлеже опо
резивању у тој држави по основу свог пребивалишта, боравишта,
седишта управе или другог мерила сличне природе, и укључује ту
државу, њену политичку јединицу или јединицу локалне самоупра
ве. Овај израз не обухвата лице које у тој држави подлеже опорези
вању само за доходак из извора у тој држави или само за имовину
која се у њој налази.
2. Ако је, према одредбама става 1. овог члана, физичко лице
резидент обе државе уговорнице, његов се статус одређује на сле
дећи начин:
1) сматра се да је резидент само државе у којој има стално
место становања; ако има стално место становања у обе државе,
сматра се да је резидент само државе са којом су његове личне и
економске везе тешње (средиште животних интереса);
2) ако не може да се одреди у којој држави има средиште жи
вотних интереса или ако ни у једној држави нема стално место
становања, сматра се да је резидент само државе у којој има уоби
чајено место становања;
3) ако има уобичајено место становања у обе државе или га
нема ни у једној од њих, сматра се да је резидент само државе чији
је држављанин;
4) ако је држављанин обе државе или ниједне од њих, надле
жни органи држава уговорница решиће питање заједничким дого
вором.
3. Ако је, према одредбама става 1. овог члана лице, осим фи
зичког, резидент обе државе уговорнице, сматра се да је резидент
само државе у којој се налази његово седиште стварне управе.
Члан 5.
СТАЛНА ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА
1. Израз „стална пословна јединица”, за потребе овог угово
ра, означава стално место преко кога предузеће потпуно или дели
мично обавља пословање.
2. Под изразом „стална пословна јединица” подразумева се
нарочито:
1) седиште управе;
2) огранак;
3) пословница;
4) фабрика;
5) радионица, и
6) рудник, извор нафте или гаса, каменолом или друго место
вађења природних богатстава.
3. Градилиште, грађевински, монтажни или радови ископа
вања чине сталну пословну јединицу само ако трају дуже од 12
месеци.
4. Изузетно од претходних одредаба овог члана, под изразом
„стална пословна јединица” не подразумева се:
1) коришћење објеката и опреме искључиво у сврхе усклади
штења, излагања или испоруке добара или робе која припада пред
узећу;
2) одржавање залихе добара или робе која припада предузећу
искључиво у сврху ускладиштења, излагања или испоруке;
3) одржавање залихе добара или робе која припада предузећу
искључиво са сврхом да је друго предузеће преради;
4) одржавање сталног места пословања искључиво у сврху ку
повине добара или робе или прибављања обавештења за предузеће;
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5) одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
обављања, за предузеће, сваке друге делатности која има припрем
ни или помоћни карактер;
6) одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
делатности наведених у тач. од 1) до 5) овог става у било којој ком
бинацији, под условом да је укупна делатност сталног места по
словања која настаје из ове комбинације припремног или помоћног
карактера.
5. Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, када лице –
осим заступника са самосталним статусом на кога се примењу
је став 6. овог члана – ради у име предузећа и има и уобичајено
користи у држави уговорници овлашћење да закључује уговоре у
име предузећа, сматра се да то предузеће има сталну пословну је
диницу у тој држави у односу на делатности које то лице обавља
за предузеће, осим ако су делатности тог лица ограничене на де
латности наведене у ставу 4. овог члана које, ако би се обављале
преко сталног места пословања, не би ово стално место пословања
чиниле сталном пословном јединицом према одредбама тог става.
6. Не сматра се да предузеће има сталну пословну јединицу
у држави уговорници само зато што у тој држави обавља своје по
слове преко посредника, генералног комисионог заступника или
другог представника са самосталним статусом ако та лица делују у
оквиру своје редовне пословне делатности.
7. Чињеница да компанија која је резидент државе уговорни
це контролише или је под контролом компаније која је резидент
друге државе уговорнице или која обавља пословање у тој другој
држави (преко сталне пословне јединице или на други начин), са
ма по себи није довољна да се једна компанија сматра сталном по
словном јединицом друге компаније.
Члан 6.
ДОХОДАК ОД НЕПОКРЕТНОСТИ
1. Доходак који резидент државе уговорнице оствари од непо
кретности (укључујући доходак од пољопривреде или шумарства)
која се налази у другој држави уговорници може се опорезивати у
тој другој држави.
2. Израз „непокретност” има значење према закону државе
уговорнице у којој се односна непокретност налази. Овај израз у
сваком случају обухвата припатке непокретности, сточни фонд и
опрему која се користи у пољопривреди и шумарству, права на која
се примењују одредбе општег закона о земљишној својини, плодо
уживање непокретности и права на променљива или стална плаћа
ња као накнаде за искоришћавање или за право на искоришћавање
минералних налазишта, извора и других природних богатстава;
поморски бродови, речни бродови, ваздухоплови и друмска или
железничка возила не сматрају се непокретностима.
3. Одредба става 1. овог члана примењује се на доходак који
се оствари непосредним коришћењем, изнајмљивањем или другим
начином коришћења непокретности.
4. Одредбе ст. 1. и 3. овог члана примењују се и на доходак од
непокретности предузећа и на доходак од непокретности која се
користи за обављање самосталних личних делатности.
Члан 7.
ДОБИТ ОД ПОСЛОВАЊА
1. Добит предузећа државе уговорнице опорезује се само у
тој држави, осим ако предузеће обавља пословање у другој држави
уговорници преко сталне пословне јединице која се у њој налази.
Ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници пре
ко сталне пословне јединице, добит предузећа може се опорезива
ти у тој другој држави, али само до износа који се приписује тој
сталној пословној јединици.
2. Зависно од одредбе става 3. овог члана, када предузеће др
жаве уговорнице обавља пословање у другој држави уговорници
преко сталне пословне јединице која се у њој налази, у свакој др
жави уговорници се тој сталној пословној јединици приписује до
бит коју би могла да оствари да је била одвојено и посебно преду
зеће које се бави истим или сличним делатностима, под истим или
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сличним условима и да је пословала потпуно самостално са преду
зећем чија је стална пословна јединица.
3. При одређивању добити сталне пословне јединице, као
одбици признају се трошкови који су учињени за потребе сталне
пословне јединице, укључујући трошкове управљања и опште ад
министративне трошкове, било у држави у којој се налази стална
пословна јединица или на другом месту.
4. Ако је уобичајено да се у држави уговорници добит која се
приписује сталној пословној јединици одређује на основу распо
деле укупне добити предузећа на његове посебне делове, решење
из става 2. овог члана не спречава ту државу уговорницу да таквом
уобичајеном расподелом одреди добит која се опорезује; усвојени
метод расподеле треба да буде такав да резултат буде у складу с на
челима која су садржана у овом члану.
5. Сталној пословној јединици не приписује се добит ако та
стална пословна јединица само купује добра или робу за преду
зеће.
6. За потребе претходних ставова, добит која се приписује
сталној пословној јединици одређује се истом методом из године у
годину, осим ако постоји оправдан и довољан разлог да се поступи
друкчије.
7. Када добит обухвата делове дохотка који су регулисани по
себним члановима овог уговора, одредбе овог члана не утичу на
одредбе тих чланова.
Члан 8.
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ
1. Добит од обављања међународног саобраћаја поморским
бродом, ваздухопловом или друмским или железничким возилом
опорезује се само у држави уговорници у којој се налази седиште
стварне управе предузећа.
2. Добит од обављања саобраћаја на унутрашњим пловним
путевима речним бродом, опорезује се само у држави уговорници
у којој се налази седиште стварне управе предузећа.
3. Ако се седиште стварне управе предузећа које се бави по
морским саобраћајем или предузећа које се бави саобраћајем на
унутрашњим пловним путевима налази на поморском или речном
броду, сматра се да се налази у држави уговорници у којој се нала
зи матична лука поморског или речног брода или, ако нема матич
не луке, у држави уговорници чији је резидент корисник помор
ског или речног брода.
4. Одредба става 1. овог члана примењује се и на добит од
учешћа у пулу, заједничком пословању или међународној послов
ној агенцији.
Члан 9.
ПОВЕЗАНА ПРЕДУЗЕЋА

1. Ако
1) предузеће државе уговорнице учествује непосредно или
посредно у управљању, контроли или имовини предузећа друге др
жаве уговорнице, или
2) иста лица учествују непосредно или посредно у управља
њу, контроли или имовини предузећа државе уговорнице и преду
зећа друге државе уговорнице
и ако су и у једном и у другом случају, између та два пред
узећа, у њиховим трговинским или финансијским односима, до
говорени или наметнути услови који се разликују од услова који
би били договорени између независних предузећа, добит коју би,
да нема тих услова, остварило једно од предузећа, али је због тих
услова није остварило, може се укључити у добит тог предузећа и
сходно томе опорезовати.
2. Ако држава уговорница укључује у добит предузећа те др
жаве добит за коју је предузеће друге државе уговорнице опорезо
вано у тој другој држави, и сходно томе је опорезује, и ако је тако
укључена добит она добит коју би предузеће првопоменуте државе
остварило да су услови договорени између та два предузећа били
они услови које би договорила независна предузећа, та друга држа
ва врши одговарајућу корекцију износа пореза који је у њој утвр
ђен на ту добит. Приликом вршења те корекције, водиће се рачуна
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о осталим одредбама овог уговора и, ако је то потребно, надлежни
органи држава уговорница међусобно ће се консултовати.
Члан 10.
ДИВИДЕНДЕ
1. Дивиденде које исплаћује компанија резидент државе уго
ворнице резиденту друге државе уговорнице могу се опорезивати
у тој другој држави.
2. Дивиденде се могу опорезивати и у држави уговорници чи
ји је резидент компанија која исплаћује дивиденде, у складу са за
конима те државе, али ако је стварни власник дивиденди резидент
друге државе уговорнице, разрезан порез не може бити већи од:
1) пет одсто бруто износа дивиденди ако је стварни власник
компанија (изузимајући партнерство) која непосредно има најмање
25 одсто капитала компаније која исплаћује дивиденде;
2) 10 одсто бруто износа дивиденди у свим другим случаје
вима.
Овај став не утиче на опорезивање добити компаније из које
се дивиденде исплаћују.
3. Израз „дивиденде”, у овом члану, означава доходак од ак
ција или других права учешћа у добити која нису потраживања ду
га, као и доходак од других права компаније који је порески изјед
начен са дохотком од акција у законима државе чији је резидент
компанија која врши расподелу.
4. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се ако стварни
власник дивиденди, резидент државе уговорнице, обавља посло
вање у другој држави уговорници чији је резидент компанија која
исплаћује дивиденде преко сталне пословне јединице која се нала
зи у тој држави или обавља у тој другој држави самосталне личне
делатности из сталне базе која се налази у тој држави, а акције на
основу којих се дивиденде исплаћују стварно припадају сталној
пословној јединици или сталној бази. У том случају примењују се,
према потреби, одредбе члана 7. или члана 14. овог уговора.
5. Ако компанија која је резидент државе уговорнице оствару
је добит или доходак из друге државе уговорнице, та друга држава
не може да заведе порез на дивиденде које исплаћује компанија,
осим ако су те дивиденде исплаћене резиденту те друге државе
или ако акције на основу којих се дивиденде исплаћују стварно
припадају сталној пословној јединици или сталној бази која се на
лази у тој другој држави, нити да нерасподељену добит компаније
опорезује порезом на нерасподељену добит компаније, чак и ако
се исплаћене дивиденде или нерасподељена добит у потпуности
или делимично састоје од добити или дохотка који су настали у тој
другој држави.
Члан 11.
КАМАТА
1. Камата која настаје у држави уговорници а исплаћује се ре
зиденту друге државе уговорнице, може се опорезивати у тој дру
гој држави.
2. Камата се може опорезивати и у држави уговорници у којој
настаје, у складу са законима те државе, али ако је стварни власник
камате резидент друге државе уговорнице, разрезан порез не може
бити већи од 10 одсто бруто износа камате.
3. Изузетно од одредбе става 2. овог члана, камата која на
стаје у држави уговорници а исплаћује се резиденту друге државе
уговорнице опорезује се само у тој другој држави ако је прималац
стварни власник камате и ако камату оствари:
1) друга држава уговорница или њена политичка јединица
или јединица локалне самоуправе;
2) централна или народна банка друге државе уговорнице.
4. Израз „камата”, у овом члану, означава доходак од потра
живања дуга сваке врсте, независно од тога да ли су обезбеђена
залогом и да ли се на основу њих стиче право на учешће у добити
дужника, а нарочито доходак од државних хартија од вредности и
доходак од обвезница или записа, укључујући премије и награде
на такве хартије од вредности, обвезнице или записе. Казнена ка
мата не сматра се каматом за сврхе овог члана.
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5. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се ако стварни
власник камате, резидент државе уговорнице, обавља пословање у
другој држави уговорници у којој камата настаје, преко сталне по
словне јединице која се налази у тој држави или ако обавља у тој
другој држави самосталне личне делатности из сталне базе која се
налази у тој држави, а потраживање дуга на које се плаћа камата је
стварно повезано с том сталном пословном јединицом или стал
ном базом. У том случају се примењују, према потреби, одредбе
члана 7. или члана 14. овог уговора.
6. Сматра се да камата настаје у држави уговорници када је
исплатилац камате резидент те државе. Када лице које плаћа ка
мату, без обзира на то да ли је резидент државе уговорнице, има у
тој држави уговорници сталну пословну јединицу или сталну базу
у вези са којом је повезан дуг на који се плаћа камата, а ту камату
сноси та стална пословна јединица или стална база, сматра се да
камата настаје у држави у којој се налази стална пословна једини
ца или стална база.
7. Ако износ камате, због посебног односа између платиоца
камате и стварног власника или између њих и трећег лица, има
јући у виду потраживање дуга за које се она плаћа, прелази износ
који би био уговорен између платиоца камате и стварног власника,
одредбе овог члана примењују се само на износ који би био угово
рен да таквог односа нема. У том случају вишак плаћеног износа
опорезује се сагласно законима сваке државе уговорнице, имајући
у виду остале одредбе овог уговора.
Члан 12.
АУТОРСКЕ НАКНАДЕ
1. Ауторске накнаде које настају у држави уговорници а ис
плаћују се резиденту друге државе уговорнице, могу се опорезива
ти у тој другој држави.
2. Ауторске накнаде могу се опорезивати и у држави уговор
ници у којој настају, у складу са законима те државе, али ако је
стварни власник ауторских накнада резидент друге државе уговор
нице, разрезан порез не може бити већи од:
1) пет одсто бруто износа ауторских накнада наведених у
подставу 1) става 3. овог члана;
2) 10 одсто бруто износа ауторских накнада наведених у под
ставу 2) става 3. овог члана.
3. Израз „ауторске накнаде”, у овом члану, означава плаћања
било које врсте која су примљена као накнада:
1) за коришћење или за право коришћења ауторског права на
књижевно, уметничко или научно дело, укључујући биоскопске
филмове и филмове или траке за телевизију или радио; и
2) за коришћење или за право коришћења патента, заштитног
знака, нацрта или модела, плана, тајне формуле или поступка или
за коришћење или за право коришћења индустријске, комерцијал
не или научне опреме или за обавештења која се односе на инду
стријска, комерцијална или научна искуства.
4. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се ако стварни
власник ауторских накнада, резидент државе уговорнице, обавља
пословање у другој држави уговорници у којој ауторске накнаде
настају, преко сталне пословне јединице која се налази у тој дру
гој држави уговорници или у тој другој држави обавља самосталне
личне делатности из сталне базе која се налази у тој другој држави,
а право или имовина на основу којих се ауторске накнаде плаћају
стварно припадају тој сталној пословној јединици или сталној ба
зи. У том случају примењују се, према потреби, одредбе члана 7.
или члана 14. овог уговора.
5. Сматра се да ауторске накнаде настају у држави уговорни
ци када је исплатилац резидент те државе. Када лице које плаћа
ауторске накнаде, без обзира на то да ли је резидент државе уго
ворнице, има у држави уговорници сталну пословну јединицу или
сталну базу у вези са којом је настала обавеза плаћања ауторских
накнада, а те ауторске накнаде падају на терет те сталне пословне
јединице или сталне базе, сматра се да ауторске накнаде настају
у држави у којој се налази стална пословна јединица или стална
база.
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6. Ако износ ауторских накнада, због посебног односа изме
ђу платиоца и стварног власника или између њих и трећег лица,
имајући у виду коришћење, право или информацију за које се оне
плаћају, прелази износ који би био уговорен између платиоца и
стварног власника да таквог односа нема, одредбе овог члана при
мењују се само на износ који би тада био уговорен. У том случају
вишак плаћеног износа опорезује се сагласно законима сваке др
жаве уговорнице, имајући у виду остале одредбе овог уговора.
Члан 13.
КАПИТАЛНИ ДОБИТАК
1. Добитак који оствари резидент државе уговорнице од оту
ђења непокретности наведене у члану 6. овог уговора, а која се на
лази у другој држави уговорници, може се опорезивати у тој другој
држави.
2. Добитак од отуђења покретних ствари које чине део по
словне имовине сталне пословне јединице коју предузеће држа
ве уговорнице има у другој држави уговорници или од покретних
ствари које припадају сталној бази коју користи резидент државе
уговорнице у другој држави уговорници за обављање самостал
них личних делатности, укључујући и приходе од отуђења те стал
не пословне јединице (саме или заједно с целим предузећем) или
сталне базе, може се опорезивати у тој другој држави.
3. Добитак од отуђења поморских бродова, ваздухоплова или
друмских или железничких возила који се користе у међународном
саобраћају, речних бродова који се користе у саобраћају на унутра
шњим пловним путевима или од покретних ствари које служе за
коришћење тих поморских бродова, ваздухоплова, друмских или
железничких возила или речних бродова опорезује се само у држа
ви уговорници у којој се налази седиште стварне управе предузећа.
4. Добитак од отуђења имовине, осим имовине наведене у ст.
1, 2. и 3. овог члана, опорезује се само у држави уговорници чији је
резидент лице које је отуђило имовину.
Члан 14.
САМОСТАЛНЕ ЛИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. Доходак који оствари резидент државе уговорнице од про
фесионалних делатности или од других самосталних делатности
опорезује се само у тој држави, осим:
1) ако за обављање својих делатности има сталну базу коју
редовно користи у другој држави уговорници; у том случају, само
део дохотка који се приписује тој сталној бази опорезује се у тој
другој држави уговорници; или
2) ако борави у другој држави уговорници у периоду или у
периодима који укупно трају 183 дана или дуже у периоду од 12
месеци који почиње или се завршава у односној пореској години;
у том случају, само део дохотка који се остварује од делатности
које се обављају у тој другој држави уговорници опорезује се у тој
другој држави.
2. Израз „професионалне делатности” посебно обухвата са
мосталне научне, књижевне, уметничке, образовне или наставне
делатности, као и самосталне делатности лекара, адвоката, инже
њера, архитеката, стоматолога и рачуновођа.
Члан 15.
РАДНИ ОДНОС
1. Зависно од одредаба чл. 16, 18, 19. и 21. овог уговора, за
раде, накнаде и друга слична примања која резидент државе уго
ворнице оствари из радног односа опорезују се само у тој држави,
осим ако се рад обавља у другој држави уговорници. Ако се рад
обавља у другој држави уговорници, таква примања која се у њој
остварују могу се опорезивати у тој другој држави.
2. Изузетно од одредбе става 1. овог члана, примања која ре
зидент државе уговорнице оствари из радног односа у другој др
жави уговорници опорезују се само у првопоменутој држави:
1) ако прималац борави у другој држави у периоду или перио
дима који укупно не прелазе 183 дана у периоду од 12 месеци који
почиње или се завршава у односној пореској години, и
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2) ако се примања исплаћују од стране или у име послодавца
који није резидент друге државе, и
3) ако примања не падају на терет сталне пословне јединице
или сталне базе коју послодавац има у другој држави.
3. Изузетно од претходних одредаба овог члана, примања
остварена из радног односа обављеног на поморском броду, ва
здухоплову или друмском или железничком возилу у међународ
ном саобраћају или на речном броду у саобраћају на унутрашњим
пловним путевима, могу се опорезивати у држави уговорници у
којој се налази седиште стварне управе предузећа.
4. Изузетно од претходних одредаба овог члана, примања која
оствари резидент државе уговорнице из радног односа опорезују
се само у тој држави ако су примања исплаћена за рад обављен у
другој држави уговорници у вези са градилиштем, грађевинским,
монтажним или радовима ископавања, за период од дванаест месе
ци у којем то градилиште или радови не представљају сталну по
словну јединицу у тој другој држави.
Члан 16.
ПРИМАЊА ДИРЕКТОРА
Примања директора и друга слична примања која оствари ре
зидент државе уговорнице, у својству члана одбора директора или
другог сличног органа компаније која је резидент друге државе
уговорнице, могу се опорезивати у тој другој држави.
Члан 17.
УМЕТНИЦИ И СПОРТИСТИ
1. Изузетно од одредаба чл. 14. и 15. овог уговора, доходак
који оствари резидент државе уговорнице као извођач од личног
обављања делатности позоришног, филмског, радио или телевизиј
ског уметника, музичара или спортисте у другој држави уговорни
ци, може се опорезивати у тој другој држави.
2. Ако доходак од лично обављених делатности извођача или
спортисте не припада лично извођачу или спортисти него другом
лицу, тај доходак се, изузетно од одредаба чл. 7, 14. и 15. овог уго
вора, може опорезивати у држави уговорници у којој су обављене
делатности извођача или спортисте.
3. Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, доходак који
оствари резидент државе уговорнице од лично обављених делат
ности извођача или спортисте опорезује се само у тој држави ако
су те делатности обављене у другој држави уговорници у оквиру
програма културне или спортске размене који су одобриле обе др
жаве уговорнице.
Члан 18.
ПЕНЗИЈЕ
1. Зависно од одредаба става 2. члана 19. овог уговора, пен
зије и друга слична примања која се исплаћују резиденту државе
уговорнице по основу ранијег радног односа опорезују се само у
тој држави.
2. Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пензије и друга
плаћања која се врше на основу законодавства о социјалном осигу
рању државе уговорнице могу се опорезивати у тој држави.
Члан 19.
ДРЖАВНА СЛУЖБА
1. 1) Зараде, накнаде и друга слична примања које плаћа др
жава уговорница или њена политичка јединица или јединица ло
калне самоуправе физичком лицу, за услуге учињене тој држави
или политичкој јединици или јединици локалне самоуправе, опо
резују се само у тој држави.
2) Зараде, накнаде и друга слична примања опорезују се само
у другој држави уговорници ако су услуге учињене у тој другој др
жави, а физичко лице је резидент те друге државе које је:
(1) држављанин те друге државе; или
(2) које није постало резидент те друге државе само због вр
шења услуга.
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2. 1) Независно од одредаба става 1. овог члана, пензије и
друга слична примања које физичком лицу плаћа држава уговор
ница или њена политичка јединица или јединица локалне самоу
праве непосредно или из фондова, за услуге учињене тој држави
или политичкој јединици или јединици локалне самоуправе, опо
резују се само у тој држави.
2) Пензије и друга слична примања опорезују се само у дру
гој држави уговорници ако је физичко лице резидент и државља
нин те друге државе.
3. Одредбе чл. 15, 16, 17. и 18. овог уговора примењују се на
зараде, накнаде, пензије и друга слична примања за услуге учиње
не у вези са привредном делатношћу државе уговорнице или њене
политичке јединице или јединице локалне самоуправе.

3. Имовина која се састоји од поморских бродова, ваздухо
плова и друмских или железничких возила који се користе у ме
ђународном саобраћају и речних бродова који се користе у саобра
ћају на унутрашњим пловним путевима и покретних ствари које
служе за коришћење тих поморских бродова, ваздухоплова, друм
ских или железничких возила и речних бродова, опорезује се са
мо у држави уговорници у којој се налази седиште стварне управе
предузећа.
4. Сва остала имовина резидента државе уговорнице опорезу
је се само у тој држави.

Члан 20.
СТУДЕНТИ

1. У Србији се двоструко опорезивање отклања на следећи
начин:
1) Ако резидент Србије остварује доходак или поседује имо
вину који се, у складу с одредбама овог уговора, могу опорезивати
у Луксембургу, Србија одобрава:
– као одбитак од пореза на доходак тог резидента, износ јед
нак порезу на доходак који је плаћен у Луксембургу;
– као одбитак од пореза на имовину тог резидента, износ јед
нак порезу на имовину који је плаћен у Луксембургу.
Тај одбитак и у једном и у другом случају не може бити већи
од дела пореза на доходак или пореза на имовину, како је обрачу
нат пре извршеног одбијања, који одговара, зависно од случаја, до
хотку или имовини који се могу опорезивати у Луксембургу.
2) Ако су, у складу с неком одредбом Уговора, доходак који
оствари или имовина коју поседује резидент Србије изузети од
опорезивања у Србији, Србија може, при обрачунавању пореза на
остали доходак или имовину тог резидента, да узме у обзир изузе
ти доходак или имовину.
2. У Луксембургу, зависно од одредаба луксембуршког закона
који се односи на отклањање двоструког опорезивања које не ути
чу на његов општи принцип, двоструко опорезивање се отклања на
следећи начин:
1) Ако резидент Луксембурга остварује доходак или поседује
имовину који се, у складу с одредбама овог уговора, могу опорези
вати у Србији, Луксембург, у складу с одредбама подст. 2) и 3) овог
става, изузима тај доходак или имовину од пореза али може, ради
обрачунавања износа пореза на остали доходак или имовину рези
дента, да примени исте пореске стопе као да изузети доходак или
имовина нису били изузети.
2) Ако резидент Луксембурга остварује доходак који се, у
складу с одредбама чл. 10, 11, 12. и 17. овог уговора може опоре
зивати у Србији, Луксембург одобрава као одбитак од пореза на
доходак физичких лица или пореза на добит корпорација тог ре
зидента, износ једнак порезу који је плаћен у Србији. Тај одбитак
не може, међутим, бити већи од дела пореза, како је обрачунат пре
извршеног одбијања, који одговара деловима дохотка оствареним
у Србији.
3) Одредба подстава 1) овог става не примењује се на доходак
који оствари или имовину коју поседује резидент Луксембурга, ако
Србија примењује одредбе овог уговора ради изузимања тог дохот
ка или имовине од пореза или на тај доходак примењује одредбе
чл. 10, 11. или 12. став 2. овог уговора.

Студент или лице на стручној обуци које је непосредно пре
одласка у државу уговорницу било резидент или је резидент друге
државе уговорнице, а борави у првопоменутој држави искључиво
ради образовања или обучавања, не опорезује се у тој држави за
примања која добија за издржавање, образовање или обучавање,
под условом да су та примања из извора ван те државе.
Члан 21.
ПРОФЕСОРИ И ИСТРАЖИВАЧИ
1. Физичко лице које борави у држави уговорници ради преда
вања или истраживања на универзитету, вишој школи, школи или
другој признатој образовној институцији у тој држави и које је рези
дент или је непосредно пре тог боравка било резидент друге држа
ве уговорнице, изузима се од опорезивања у првопоменутој држави
уговорници за примања за предавања или истраживања у периоду
који није дужи од две године од дана његовог првог боравка у том
циљу, под условом да су та примања из извора ван те државе.
2. Одредба става 1. овог члана не примењује се на примања
од истраживања, ако то истраживање није у јавном интересу, већ
првенствено у личном интересу одређеног лица или више лица.
Члан 22.
ОСТАЛИ ДОХОДАК
1. Делови дохотка резидента државе уговорнице, без обзира
на то где настају, који нису регулисани у претходним члановима
овог уговора опорезују се само у тој држави.
2. Одредба става 1. овог члана не примењује се на доходак,
осим на доходак од непокретности дефинисане у ставу 2. члана 6.
овог уговора, ако прималац тог дохотка – резидент државе уговор
нице обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне
пословне јединице која се у њој налази или ако у тој другој држа
ви обавља самосталне личне делатности из сталне базе која се у
њој налази, а право или имовина на основу којих се доходак плаћа
стварно су повезани са сталном пословном јединицом или сталном
базом. У том случају се, према потреби, примењују одредбе члана
7. или члана 14. овог уговора.
Члан 23.
ИМОВИНА
1. Имовина која се састоји од непокретности наведене у чла
ну 6. овог уговора коју поседује резидент државе уговорнице и ко
ја се налази у другој држави уговорници, може се опорезивати у
тој другој држави.
2. Имовина која се састоји од покретних ствари које предста
вљају део пословне имовине сталне пословне јединице коју пред
узеће државе уговорнице има у другој држави уговорници или од
покретних ствари које припадају сталној бази која служи резиден
ту државе уговорнице у другој држави уговорници за обављање
самосталних личних делатности, може се опорезивати у тој другој
држави.

Члан 24.
ОТКЛАЊАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Члан 25.
ЈЕДНАК ТРЕТМАН
1. Држављани државе уговорнице не подлежу у другој држа
ви уговорници опорезивању или захтеву у вези с опорезивањем
које је друкчије или теже од опорезивања и захтева у вези с опоре
зивањем, посебно у односу на резидентност, којима држављани те
друге државе у истим условима, подлежу или могу подлећи. Ова
одредба се, независно од одредаба члана 1. овог уговора, примењу
је и на лица која нису резиденти једне или обе државе уговорнице.
2. Опорезивање сталне пословне јединице коју предузеће
државе уговорнице има у другој држави уговорници не може би
ти неповољније у тој другој држави од опорезивања предузећа те
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друге државе која обављају исте делатности. Ова одредба не може
се тумачити тако да обавезује државу уговорницу да резидентима
друге државе уговорнице одобрава лична ослобађања, олакшице и
умањења за сврхе опорезивања због личног статуса или породич
них обавеза које одобрава својим резидентима.
3. Камата, ауторске накнаде и друге исплате које предузеће
државе уговорнице плаћа резиденту друге државе уговорнице, при
утврђивању опорезиве добити тог предузећа, одбијају се под истим
условима као да су плаћене резиденту првопоменуте државе, осим
када се примењују одредбе члана 9. став 1, члана 11. став 7. или
члана 12. став 6. овог уговора. Такође, дугови предузећа државе
уговорнице резиденту друге државе уговорнице, при утврђивању
опорезиве имовине тог предузећа, одбијају се под истим условима
као да су били уговорени с резидентом првопоменуте државе.
4. Предузећа државе уговорнице чију имовину потпуно или
делимично поседују или контролишу, посредно или непосредно,
један или више резидената друге државе уговорнице, у првопоме
нутој држави уговорници не подлежу опорезивању или обавези у
вези с опорезивањем, које је друкчије или теже од опорезивања и
обавеза у вези с опорезивањем коме друга слична предузећа прво
поменуте државе подлежу или могу подлећи.
5. Одредбе овог члана примењују се, изузетно од одредаба
члана 2. овог уговора, на порезе сваке врсте и описа.
Члан 26.
ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОГОВАРАЊА
1. Ако лице сматра да мере једне или обе државе уговорнице
доводе или ће довести до тога да не буде опорезовано у складу с
одредбама овог уговора, оно може, без обзира на правна средства
предвиђена унутрашњим законом тих држава, да изложи свој слу
чај надлежном органу државе уговорнице чији је резидент или, ако
његов случај потпада под став 1. члана 25. овог уговора оне држа
ве уговорнице чији је држављанин. Случај мора бити изложен у
року од три године од дана првог обавештења о мери која доводи
до опорезивања које није у складу с одредбама овог уговора.
2. Ако надлежни орган сматра да је приговор оправдан и ако
није у могућности да сам дође до задовољавајућег решења, насто
јаће да случај реши заједничким договором с надлежним органом
друге државе уговорнице ради избегавања опорезивања које није у
складу с овим уговором. Постигнути договор примењује се без об
зира на временска ограничења у унутрашњем закону држава уго
ворница.
3. Надлежни органи држава уговорница настоје да заједнич
ким договором отклоне тешкоће или нејасноће које настају при ту
мачењу или примени овог уговора. Они се могу и заједнички са
ветовати ради отклањања двоструког опорезивања у случајевима
који нису предвиђени овим уговором.
4. Надлежни органи држава уговорница могу непосредно ме
ђусобно општити, укључујући општење преко заједничке комисије
коју чине они сами или њихови представници, ради постизања до
говора у смислу претходних ставова овог члана.
Члан 27.
РАЗМЕНА ОБАВЕШТЕЊА
1. Надлежни органи држава уговорница размењују обавеште
ња за која се може предвидети да ће бити од значаја за примену
одредаба овог уговора или за администрирање или принудно из
вршење унутрашњих закона који се односе на порезе сваке врсте и
описа које заводе државе уговорнице или њихове политичке једи
нице или јединице локалне самоуправе, ако опорезивање предви
ђено тим законима није у супротности с овим уговором. Размена
обавештења није ограничена чл. 1. и 2. овог уговора.
2. Обавештење примљено, на основу става 1. овог члана, од
државе уговорнице сматра се тајном исто као и обавештење доби
јено према унутрашњим законима те државе и може се саопштити
само лицима или органима (укључујући судове и управне органе)
који су надлежни за разрез или наплату, принудно или судско извр
шење, решавање по жалбама, у односу на порезе наведене у ставу
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1. овог члана или у односу на контролу напред наведеног. Та лица
или органи користе обавештења само за те сврхе. Они могу саоп
штити обавештења у јавном судском поступку или у судским од
лукама.
3. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не могу се ни у ком случају
тумачити као обавеза државе уговорнице да:
1) предузима управне мере супротне законима или управној
пракси те или друге државе уговорнице;
2) даје обавештења која се не могу добити на основу закона
или у редовном управном поступку те или друге државе уговор
нице;
3) даје обавештења која откривају трговинску, пословну, ин
дустријску, комерцијалну или професионалну тајну или пословни
поступак или обавештење чије би саопштење било супротно јав
ном поретку.
4. Уколико држава уговорница тражи обавештења у складу
са овим чланом, друга држава уговорница ће користити своје мере
да би прибавила тражена обавештења, чак и да тој другој држави
та обавештења можда нису потребна за сопствене пореске сврхе.
Обавеза садржана у претходној реченици подлеже ограничењима
из става 3. овог члана, осим ако би та ограничења онемогућила др
жаву уговорницу да даје обавештења само због тога што не посто
ји домаћа потреба за таквим обавештењима.
5. Одредбе става 3. овог члана не могу се ни у ком случају
тумачити као могућност државе уговорнице да одбије давање оба
вештења само зато што обавештења поседује банка, друга финан
сијска институција, заступник или лице које ради у агенцији или у
фидуцијарном својству или које има везе са власништвом интереса
у лицу.
Члан 28.
ЧЛАНОВИ ДИПЛОМАТСКИХ МИСИЈА И КОНЗУЛАТА
Одредбе овог уговора не утичу на пореске повластице члано
ва дипломатских мисија или конзулата предвиђене општим прави
лима међународног права или одредбама посебних уговора.
Члан 29.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
1. Државе уговорнице дипломатским путем писмено обаве
штавају једна другу о окончању поступака предвиђених њиховим
унутрашњим законима за ступање на снагу овог уговора.
2. Овај уговор ступа на снагу датумом последњег од тих оба
вештења, а његове одредбе се примењују:
1) у Србији: у односу на порезе на доходак који је остварен
и на порезе на имовину која се поседује у свакој
пореској години која почиње првог јануара или
после првог јануара календарске године која не
посредно следи годину у којој Уговор ступа на
снагу;
2) у Луксембургу: – у односу на порезе по одбитку, на дохо
дак који је остварен првог јануара или
после првог јануара календарске године
која непосредно следи годину у којој Уго
вор ступа на снагу;
– у односу на остале порезе на доходак и
порезе на имовину, за порезе који се раз
резују за сваку пореску годину која почи
ње првог јануара или после првог јануара
календарске године која непосредно сле
ди годину у којој Уговор ступа на снагу.
Члан 30.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА
Овај уговор остаје на снази док га не откаже једна од држа
ва уговорница. Држава уговорница може отказати овај уговор ди
пломатским путем, достављањем писменог обавештења о пре
станку његовог важења најкасније шест месеци пре краја било које
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календарске године по истеку пете године од дана ступања на снагу
овог уговора. У том случају, овај уговор престаје да се примењује:
1) у Србији: у односу на порезе на доходак који је остварен
и на порезе на имовину која се поседује у свакој
пореској години која почиње првог јануара или
после првог јануара календарске године која не
посредно следи годину у којој је дато обавеште
ње о престанку важења;
2) у Луксембургу: – у односу на порезе по одбитку, на дохо
дак који је остварен првог јануара или
после првог јануара календарске године
која непосредно следи годину у којој је
дато обавештење о престанку важења;
– у односу на остале порезе на доходак и
порезе на имовину, за порезе који се раз
резују за сваку пореску годину која почи
ње првог јануара или после првог јануара
календарске године која непосредно сле
ди годину у којој је дато обавештење о
престанку важења.
У потврду чега су доле потписани, пуноважно за то овлашће
ни, потписали овај уговор
Сачињено у Луксембургу, 15. децембра 2015. године, у два
оригинална примерка, на српском, француском и енглеском језику,
с тим што су оба примерка подједнако веродостојна. У случају раз
лике у тумачењу, меродаван је енглески текст.
ЗА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
др ДУШАН ВУЈОВИЋ, с.р.

ЗА
ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО
ЛУКСЕМБУРГ
ПЈЕР ГРАМЕЊА, с.р.

ПРОТОКОЛ:
У тренутку потписивања Уговора између Републике Србије и
Великог Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорези
вања у односу на порезе на доходак и на имовину (у даљем тексту
„Уговор”), доле потписани су се сагласили о следећим одредбама
које чине саставни део овог уговора.
1. У вези са чланом 4. овог уговора:
За потребе прве реченице члана 4. став 1. овог уговора, под
разумева се да израз „резидент државе уговорнице” укључује и
фискално нетранспарентно лице (укључујући колективног инве
ститора) који је основан у тој држави, у складу са њеним законима,
чак и у случају када је доходак тог лица, у тој држави, опорезован
нултом стопом или је у њој изузет од пореза.
2. У вези са чл. 11. и 12. став 2. овог уговора:
Ако после потписивања овог уговора, Србија потпише уговор
о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на до
ходак и на имовину са трећом државом која је чланица Европске
уније и тај уговор садржи ниже стопе од стопа које су предвиђене
у овом уговору, Србија ће бити спремна да са Луксембургом от
почне преговоре ради ревизије стопа предвиђених у овом уговору.
3. У вези са чланом 27. овог уговора:
Приликом подношења захтева за обавештењима на основу
Уговора, у циљу истицања могућег значаја тражених обавеште
ња, надлежни орган државе која тражи обавештења ће, уз захтев,
надлежном органу државе од које се траже обавештења, доставити
следеће информације:
1) идентитет лица које се налази под истрагом;
2) опис тражених обавештења, укључујући њихову природу и
форму у којој држава која тражи обавештења, тражена обавештења
жели да прими од државе од које тражи обавештења;
3) порески разлог због којег се траже обавештења;
4) основаност за веровање да држава од које се обавештења
траже поседује иста, или да обавештења поседује или контролише
лице које је под јурисдикцијом државе од које се обавештења траже;
5) у мери у којој јој је то познато, име и адресу било ког лица
за кога се верује да поседује тражена обавештења;
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6) изјаву да је држава која тражи обавештења, у циљу доби
јања обавештења, на својој територији, предузела све мере које јој
стоје на располагању, изузев оних чије предузимање би створило
непремостиве тешкоће.
У потврду чега су доле потписани, пуноважно за то овлашће
ни, потписали овај протокол.
Сачињено у Луксембургу, 15. децембра 2015. године, у два
оригинална примерка, на српском, француском и енглеском језику,
с тим што су оба примерка подједнако веродостојна. У случају раз
лике у тумачењу, меродаван је енглески текст.
ЗА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

ЗА
ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО
ЛУКСЕМБУРГ
ПЈЕР ГРАМЕЊА, с.р.

др ДУШАН ВУЈОВИЋ, с.р.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије
и Владе Републике Турске
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике
Турске, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
седници Шестог ванредног заседања у 2016. години, 24. фебруара
2016. године.
ПР број 32
У Београду, 25. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и Владе Републике
Турске
Члан 1.
Потврђује се Споразум о ваздушном саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе Републике Турске, сачињен у Анталији
19. октобра 2015. године, у оригиналу на српском, турском и енгле
ском језику.
Члан 2.
Текст Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Ре
публике Србије и Владе Републике Турске у оригиналу на српском
језику гласи:
СПОРАЗУМ
О ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ
Влада Републике Србије и Влада Републике Турске (у даљем
тексту „стране уговорнице”);
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Будући да су чланице Конвенције о међународном цивилном
ваздухопловству и Споразума о транзиту у међународном вазду
шном саобраћају, отворених за потписивање у Чикагу, 7. децембра
1944. године;
У жељи да омогуће развој међународног ваздушног саобра
ћаја;
Увиђајући да ефикасан и конкурентан међународни ваздушни
саобраћај унапређује економски развој, трговину, туризам, инве
стиције и корист потрошача;
У жељи да омогуће највиши степен ваздухопловне безбедно
сти и обезбеђивања у ваздухопловству у међународном ваздушном
саобраћају и поново потврђујући озбиљну забринутост због прет
њи уперених против обезбеђивања ваздухоплова које угрожавају
безбедност лица и имовине и имају негативан утицај на обављање
ваздушног саобраћаја и нарушавају поверење јавности у безбед
ност цивилног ваздухопловства;
У жељи да закључе Споразум ради успостављања ваздушног
саобраћаја између територија својих држава и даље;
Договориле су се о следећем:
Члан 1.
Дефиниције
Изрази употребљени у овом споразуму имају следећа значења:
а) „Конвенција” означава Конвенцију о међународном цивил
ном ваздухопловству, отворену за потписивање у Чикагу, 7. децем
бра 1944. године и обухвата сваки Анекс усвојен према члану 90.
Конвенције и сваку измену и допуну Анекса или Конвенције према
чл. 90. и 94. Конвенције, уколико су ти анекси и измене на снази у
државама страна уговорница;
б) „надлежни орган за ваздушни саобраћај” означава за Ре
публику Србију – Директорат цивилног вазухопловства Републике
Србије, а за Републику Турску – Министарство саобраћаја, помор
ства и комуникација, Генерални директорат за цивилно ваздухо
пловство, или у оба случаја, свако друго лице или тело овлашћено
да обавља функције које сада обављају наведени надлежни органи
за ваздушни саобраћај;
в) „Споразум” означава овај споразум, Анекс уз Споразум и
сваки протокол којим се мења Споразум или Анекс;
г) „Анекс” означава Анекс уз овај споразум или измене и до
пуне Анекса у складу са одредбама члана 18. (Консултације) и чла
на 19. (Измена и допуне) овог споразума;
д) „одређени авио-превозилац” означава авио-превозиоца ко
ји је одређен и овлашћен према одредбама члана 3. овог споразума;
ђ) „тарифа” означава цене које се плаћају за превоз путника,
пртљага и робе и услове према којима се те цене примењују, укљу
чујући цене и услове за агенцијске и друге помоћне услуге, али
изуз имајући накнаду и услове за превоз поште;
е) „територија” има значење одређено чланом 2. Конвенције;
ж) „ваздушни саобраћај”, „међународни ваздушни саобраћаj”,
„авио-превозилац” и „заустављање у некомерцијалне сврхе” имају
значења која су одређена чланом 96. Конвенције;
з) „капацитет” у односу на ваздухоплов означава плаћени те
рет тог ваздухоплова који се превози на линији или делу линије, а
у односу на уговорени саобраћај означава капацитет ваздухоплова
који се користи у том саобраћају, помножен фреквенцијом обавља
ња саобраћаја тог ваздухоплова у одређеном периоду на линији
или делу линије;
и) „утврђене линије” означавају линије које су утврђене или
треба да се утврде у Анексу уз Споразум;
ј) „уговорени саобраћај” означава међународни редовни ва
здушни саобраћај који, у складу са одредбама овог споразума, мо
же да се обавља на утврђеним линијама у циљу превоза путника,
пртљага, робе и поште, одвојено или у комбинацији;
к) „накнаде корисника” означавају накнаде које су уведене
авио-превозиоцима за коришћење аеродрома, средстава за вазду
шну пловидбу и других повезаних услуга које једна страна уговор
ница нуди другој или за коришћење средстава и услуга за ваздухо
пловну безбедност и обезбеђивање у ваздухопловству;
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л) „интермодални саобраћај” означава јавни превоз ваздухо
пловом и једним или више видова копненог превоза путника, пр
тљага, терета и поште, одвојено или у комбинацији, уз надокнаду
или у закуп;
љ) „резервни делови” означавају предмете који се користе за
поправку ваздухоплова или за замену на ваздухоплову, укључујући
и моторе;
м) „превоз” означава путнике, пртљаг, терет и пошту;
н) „земаљско опслуживање” означава и укључује, али није
ограничено на опслуживање путника, терета и пртљага, као и ко
ришћење постројења и пружање услуга кетеринга;
њ) „редовна опрема” означава предмете који се, поред зали
ха и заменљивих резервних делова, користе на ваздухоплову током
лета, укључујући и прибор за прву помоћ и опрему за спасавање.
Члан 2.
Давање права
1. Свака страна уговорница даје другој страни уговорници
права утврђена овим споразумом ради успостављања и обављања
уговореног саобраћаја одређених авио-превозилаца на утврђеним
линијама.
2. Oдређени авио-превозилац државе једне или друге стране
уговорнице има следећа права:
а) да лети без слетања преко територије државе друге стране
уговорнице;
б) да слеће на територију државе друге стране уговорнице у
некомерцијалне сврхе;
в) да при обављању уговореног саобраћаја слеће на територи
ју државе друге стране уговорнице у местима утврђеним у Анексу
овог споразумa ради укрцавања и/или искрцавања путника, робе и
поште.
3. Одредбе из стaва 2. овог члана не дају право одређеном
авио-превозиоцу државе једне или друге стране уговорнице да
укрцава путнике, пртљаг, робу и пошту који се превозе уз накнаду
или најам између места на територији државе друге стране уговор
нице.
Члан 3.
Одређивање авио-превозилаца и издавање дозволе
за обављање саобраћаја
1. Свака страна уговорница има право да одреди једног или
више авио-превозилаца за обављање уговореног саобраћаја на
утврђеним линијама и да о томе писменим путем обавести другу
страну уговорницу.
2. По пријему обавештења о одређивању авио-превозиоца др
жаве једне стране уговорнице, надлежни органи за ваздушни сао
браћај државе друге стране уговорнице, сагласно одредбама ст. 3.
и 4. овог члана, без одлагања издају одговарајућу дозволу за оба
вљање саобраћаја.
3. Надлежни органи за ваздушни саобраћај државе једне
стране уговорнице могу, пре издавања дозволе за обављање сао
браћаја, да захтевају од одређеног авио-превозиоца државе друге
стране уговорнице да их увери да је оспособљен да испуни усло
ве прописане законима и прописима које ти органи примењују на
обављање међународног ваздушног саобраћаја.
4. Свака страна уговорница има право да одбије издавање до
зволе за обављање саобраћаја, или да одређеном авио-превозиоцу
државе друге стране уговорнице уведе услове које сматра неоп
ходним у погледу коришћења права утврђених у члану 2. (Давање
права) овог споразума, ако није уверена да држава стране уговор
нице која одређује авио-превозиоца, или њени држављани имају
власништво знатнијег обима и стварну контролу над тим авио-пре
возиоцем и/или ако није уверена да држава стране уговорнице која
одређује авио-превозиоца не одржава и не спроводи стандарде на
ведене у члану 13. (Ваздухопловна безбедност) и члану 14. (Обез
беђивање у ваздухопловству) овог споразума.
5. Авио-превозилац који је на тај начин одређен и овлашћен
може, у свако доба, да отпочне обављање уговореног саобраћаја,
ако су испуњени остали услови предвиђени овим Споразумом.
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Члан 4.
Повлачење или обустава дозволе за обављање саобраћаја
1. Свака страна уговорница има право да авио-превозиоцу
кога је одредила друга страна уговорница повуче дозволу за оба
вљање саобраћаја или да обустави коришћење права утврђених у
члану 2. (Давање права) овог споразума, или да уведе услове које
сматра неопх одним за коришћење тих права, када:
а) није уверена да држава стране уговорнице која одређује
авио-превозиоца, или њени држављани, имају власништво знатни
јег обима и стварну контролу над тим авио-превозиоцем;
б) авио-превозилац не испуњава услове прописане законима
и прописима које та страна уговорница примењује за обављање
међународног ваздушног саобраћаја, у складу са Конвенцијом;
в) авио-превозилац не обавља саобраћај у складу са условима
утврђеним овим споразумом.
2. Уколико је неодложно повлачење, обустава или увођење
услова наведених у ставу 1. овог члана неопх одно ради спречава
ња даљег кршења закона и прописа, та права се користе тек након
консултација са надлежним органима за ваздушни саобраћај дру
ге стране уговорнице, у складу са чланом 18. (Консултације) овог
споразума.
Члан 5.
Накнаде корисника
1. Ниједна страна уговорница не уводи, нити дозвољава да
се одређеним авио-превозиоцима државе друге стране уговорнице
уведу накнаде корисника веће од накнада које се наплаћују њеним
авио-превозиоцима који обављају сличан редовни међународни
ваздушни саобраћај.
2. Одређеном авио-превозиоцу једне стране уговорнице се
дозвољава, у складу са националним законима и прописима држа
ве друге стране уговорнице, да врши самоопслуживање на тери
торији државе те друге стране уговорнице или да, по свом избору,
у целини или делимично користи услуге земаљског опслуживања
било којег пружаоца услуга који је овлашћен од стране надлежних
органа државе друге стране уговорнице за пружање таквих услуга,
уколико је тако предвиђено националним законима и прописима.
3. Свака страна уговорница подстиче разговоре између над
лежних органа за утврђивање накнада и авио-превозилаца који
користе услуге и постројења, уколико је то могуће, посредством
представништава авио-превозилаца. Корисници услуга се детаљно
обавештавају о свим предлозима за промену накнада корисника,
како би били у могућности да изнесу своје ставове пре промене
накнаде.
Члан 6.
Изузимање од царинских дажбина и такса
1. Ваздухоплови које у уговореном саобраћају користи одре
ђени авио-превозилац државе једне стране уговорнице, као и њи
хова редовна опрема, резервни делови, залихе горива и мазива, за
лихе ваздухоплова (укључујући храну, пиће, алкохолна пића, дуван
и друге производе који се продају путницима или које путници ко
ристе током лета) који се налазе на ваздухопловима, ослобођени су
царинских и других увозних дажбина и таксa по доласку на тери
торију државе друге стране уговорнице, под условом да та опрема,
резервни делови и залихе остану на ваздухоплову док се поново не
извезу са територије државе те стране уговорнице.
2. Од истих дажбина и таксa, изузев накнада за учињене услу
ге, ослобађају се:
а) гориво и мазива намењени за снабдевање ваздухоплова ко
јег у уговореном саобраћају користи одређени авио-превозилац
државе друге стране уговорнице, чак и када ове залихе треба да се
искористе на делу линије изнад територије државе стране уговор
нице на којој су унете на ваздухоплов;
б) резервни делови, укључујући моторе, и редовна опрема
унети на територију државе једне стране уговорнице ради одржа
вања или поправке ваздухоплова којег у уговореном саобраћају ко
ристи одређени авио-превозилац државе друге стране уговорнице;
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в) залихе ваздухоплова унете на ваздухоплов на територији
државе једне стране уговорнице у складу са важећим законима и
прописима државе те стране уговорнице, намењене за коришћење
на ваздухоплову којим се обавља уговорени саобраћај одређеног
авио-превозиоца државе друге стране уговорнице.
Предмети наведени у овом ставу могу да се држе под царин
ским надзором или контролом.
3. Редовна опрема ваздухоплова, као и материјали, залихе ва
здухоплова, залихе горива и мазива и резервни делови ваздухопло
ва задржани на ваздухоплову који користи одређени авио-превози
лац државе једне или друге стране уговорнице, могу да се искрцају
на територију државе друге стране уговорнице само уз сагласност
надлежних царинских органа државе те друге стране уговорнице.
У том случају, стављају се под надзор наведених царинских органа
до тренутка док се поново не извезу, или се на други начин потро
ше у складу са царинским прописима државе те стране уговорни
це.
4. Потребна документа одређеног авио-превозиоца државе
једне стране уговорнице, укључујући путне карте, ваздухопловне
товарне листове, штампани материјал који носи ознаку одређеног
авио-превозиоца и промотивни материјал који одређени авио-пре
возилац дели без накнаде, ослобођени су од плаћања царинских
дажбина и такса на територији државе друге стране уговорнице.
5. Накнаде за пружене услуге складиштења и давање царин
ских одобрења наплаћују се у складу са националним законима и
прописима страна уговорница.
Члан 7.
Принципи који регулишу обављање уговореног саобраћаја
1. Одређени авио-превозиоци сваке стране уговорнице има
ју правичне и подједнаке могућности за обављање ваздушног сао
браћаја између територија две стране уговорнице.
2. При обављању уговореног саобраћаја, одређени авио-пре
возиоци једне или друге стране уговорнице узимају у обзир инте
ресе авио-превозилаца друге стране уговорнице како не би угро
жавали саобраћај који овај авио-превозилац обезбеђује на читавој
линији или делу исте линије.
3. Уговорени саобраћај који обезбеђују одређени авио-прево
зиоци страна уговорница биће у тесној вези са потребом за прево
зом на утврђеним линијама и имаће као основни циљ обезбеђива
ње капацитета, при оправданом фактору оптерећења, који одговара
текућим и оправдано предвиђеним захтевима за превоз путника и
робе, укључујући пошту, између територија страна уговорница.
4. Надлежни органи за ваздушни саобраћај држава страна
уговорница, пре увођења саобраћаја, заједнички утврђују укупан
капацитет који ће се обезбеђивати и фреквенције летова које ће од
ређени авио-превозиоци сваке стране уговорнице обављати у уго
вореном саобраћају. Наведени органи могу повремено да размотре
и измене претходно утврђени укупан капацитет и фреквенције у
обављању саобраћаја.
5. Пре објављивања реда летења, одређени авио-превозилац
државе једне стране уговорнице подноси ред летења надлежним
органима за ваздушни саобраћај државе друге стране уговорнице,
најкасније тридесет (30) дана пре датума отпочињања уговореног
саобраћаја на утврђеним линијама. Наведени ред летења садржи
податке о врсти саобраћаја, ваздухопловима, фреквенцији и перио
ду важења. Исти поступак се примењује и приликом сваке накнад
не измене реда летења.
Члан 8.
Интермодални саобраћај
Одређени авио-превозиоци сваке стране уговорнице има
ју право да ангажују, у вези са обављањем међународног вазду
шног саобраћаја, било који вид копненог превоза за путнике до и
од било које тачке на територији држава страна уговорница, или у
трећим земљама. Авио-превозиоци могу да се одлуче да обавља
ју сопствени копнени превоз или да га обезбеде путем аранжма
на, укључујући поделу кода, са другим копненим превозиоцима.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 28 – Број 4

Такве интермодалне услуге могу се понудити као услуге до крајње
дестинације по појединачној цени за комбиновани превоз, вазду
шним и копненим путем, под условом да путници и шпедитери бу
ду обавештени о пружаоцима услуга у таквом превозу.
Члан 9.
Достављање статистичких података
Надлежни органи за ваздушни саобраћај државе једне стра
не уговорнице достављају надлежним органима за ваздушни сао
браћај државе друге стране уговорнице, на захтев, периодичне и
друге статистичке податке који се односе на уговорени саобраћај
обављен у договореном периоду. Подаци садрже све информаци
је потребне за утврђивање обима превоза који је авио-превозилац
обавио у уговореном саобраћају, као и почетна и крајња одредишта
наведеног превоза.
Члан 10.
Примена закона и прописа
1. Закони и прописи државе једне стране уговорнице којимa
се регулише улазак на њену територију, боравак и одлазак са ње
не територије ваздухоплова који обављају међународни ваздушни
саобраћај или саобраћај и навигација тих ваздухоплова, примењу
ју се и на ваздухоплове одређеног авио-превозиоца државе друге
стране уговорнице, док се налазе на територији државе прве стра
не уговорнице.
2. Закони и прописи државе једне стране уговорнице који се
односе на долазак на њену територију, боравак и одлазак са ње
не територије путника, пртљага, посаде, робе и поште, као што
су формалности у вези са путним исправама, царином, валутом
и здравственим мерама примењују се на путнике, пртљаг, поса
ду, робу и пошту ваздухоплова одређеног авио-превозиоца држа
ве друге стране уговорнице док су на територији државе те стране
уговорнице.
Члан 11.
Директни транзит
1. У складу са законима и прописима страна уговорница, пут
ници, пртљаг, роба и пошта у директном транзиту преко терито
рије државе једне стране уговорнице, који не напуштају простор
на аеродрому намењен у ту сврху подлежу само упрошћеној кон
троли, осим у погледу мера обезбеђивања за спречавање радњи
незаконитог ометања, као и контроле наркотика и психотропских
супстанци.
2. Пртљаг, роба и пошта у директном транзиту преко терито
рије државе једне стране уговорнице ослобођени су од царинских
дажбина, накнада и таксa на територији државе те стране уговор
нице.
Члан 12.
Признавање потврда и дозвола
1. Потврде о пловидбености, потврде о оспособљености и
дозволе које је издала или признала једна страна уговорница, који
још увек важе, друга страна уговорница признаје као важеће у ци
љу обављања уговореног саобраћаја на утврђеним линијама, под
условом да су те потврде или дозволе издате или признате у складу
са једнаким или вишим стандардима од стандарда који су утврђе
ни или могу бити утврђени према Конвенцији.
2. Свака страна уговорница има право да, за летове изнад
територије своје државе, одбије да призна као важеће потврде о
оспособљености и дозволе које је њеним држављанима издала или
признала друга страна уговорница.
3. Уколико би права или услови везани за потврде или дозво
ле наведене у ставу 1. овог члана, које издају надлежни органи за
ваздушни саобраћај државе једне стране уговорнице сваком лицу
или одређеном авио-превозиоцу или у погледу ваздухоплова који
се користе за обављање уговореног саобраћаја, допустили разли
ку од минималних стандарда утврђених према Конвенцији, а да
је разлика забележена при Међународној организацији цивилног
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ваздухопловства, друга страна уговорница може да захтева кон
султације између надлежних органа за ваздушни саобраћај у циљу
разјашњавања наведене праксе. Уколико се не постигне задовоља
вајући договор, ствара се основ за примену члана 4. (Повлачење
или обустава дозволе за обављање саобраћаја) овог споразума.
Члан 13.
Пренос средстава
1. Свака страна уговорница даје, на основу реципроцитета,
одређеним авио-превозиоцима државе друге стране уговорнице
право да, на захтев, слободно пренесу вишак прихода који је оства
рен на територији државе те стране уговорнице у вези са обавља
њем међународног ваздушног саобраћаја.
2. Пренос се врши у било којој конвертибилној валути по зва
ничном курсу који важи на дан преноса средстава, у складу са за
конима и прописима државе стране уговорнице са чије територије
се обавља пренос и подлеже само уобичајеним накнадама које бан
ке наплаћују за обављање таквих трансакција.
3. У случају да између страна уговорница постоји посебан
споразум о избегавању двоструког опорезивања или преносу сред
става, примењују се одредбе тог споразума.
Члан 14.
Представништва авио-превозилаца
1. Одређени авио-превозилац државе једне стране уговорни
це има право да, на територији државе друге стране уговорнице,
отвори представништво у циљу промоције ваздушног саобраћаја и
продаје услуга превоза, као и продаје других производа и пружања
услуга потребних за обављање ваздушног саобраћаја, у складу са
законима и прописима државе те друге стране уговорнице.
2. Одређени авио-превозилац државе једне стране уговорни
це има право да, у складу са законима и прописима државе друге
стране уговорнице којима се регулише улазак, боравак и запошља
вање, доведе и омогући рад руководећем, техничком и оператив
ном особљу, које је потребно за функционисање уговореног сао
браћаја.
3. Одређени авио-превозилац државе једне стране уговорни
це има право да самостално продаје сопствена превозна документа
на територији државе друге стране уговорнице, а у складу са зако
нима и прописима државе те стране уговорнице. Продаја се може
обављати директно у представништвима одређених авио-превози
лаца, или преко овлашћених агената продајe.
Члан 15.
Ваздухопловна безбедност
1. Свака страна уговорница може, у свако доба, да захтева
консултације о стандардима безбедности које друга страна уговор
ница примењује у свакој од области које се односе на ваздухоплов
на постројења и услуге, посаде, ваздухоплове или њихово кори
шћење. Консултације се одржавају у року од тридесет (30) дана од
дана пријема писменог захтева.
2. Уколико, након консултација наведених у ставу 1. овог чла
на, једна страна уговорница закључи да друга страна уговорница
не одржава и не спроводи ефикасно стандарде безбедности у било
којој од области наведених у ставу 1. овог члана, а који одговара
ју минималним стандардима утврђеним у то време према Конвен
цији, друга страна уговорница ће бити обавештена закључцима
и мерама које сматра потребним за усклађивање са стандардима.
Уколико друга страна уговорница не предузме одговарајуће мере у
року од петнаест (15) дана, или у дужем року који договоре стране
уговорнице разменом писмених обавештења дипломатским путем,
ствара се основ за прву страну уговорницу да примени члан 4. овог
Споразума.
3. И поред обавеза наведених у члану 33. Конвенције, сваки
ваздухоплов који користе одређени авио-превозиоци државе једне
стране уговорнице, у саобраћају за територију или са територије
државе друге стране уговорнице може, док је на територији држа
ве друге стране уговорнице, да буде подвргнут прегледу од стране
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овлашћених представника те друге стране уговорнице, на ваздухо
плову и на платформи, ради провере важности докумената вазду
хоплова, као и докумената посаде и видљивог стања ваздухопло
ва и његове опреме (у даљем тексту „преглед на платформи”), под
условом да то не доводи до неоправданог кашњења ваздухоплова.
4. Ако такав преглед на платформи или низ прегледа на плат
форми дају повод за:
а) озбиљну забринутост да неки ваздухоплов или коришће
ње неког ваздухоплова није у складу са минималним стандардима
утврђеним у то време према Конвенцији; или
б) озбиљну забринутост да постоји недостатак ефикасног
одржавања и спровођења стандарда безбедности утврђених у то
време према Конвенцији;
страна уговорница која врши преглед има право, у смислу члана
33. Конвенције, да изведе закључак да захтеви према којима су по
тврде или дозволе тог ваздухоплова или посаде тог ваздухоплова
издате или признате, нису једнаки минималним стандардима утвр
ђеним према Конвенцији.
5. У случају да приступ у циљу обављања прегледа на плат
форми неког ваздухоплова који користи одређени авио-превозилац
државе једне стране уговорнице, у складу са ставом 3. овог члана,
буде ускраћен од стране представника тог авио-превозиоца, друга
страна уговорница може да закључи да постоји сумња за озбиљну
забринутост која је наведена у ставу 4. овог члана, и да донесе за
кључке наведене у том ставу.
6. Свака страна уговорница задржава право да обустави или
измени дозволу за обављање саобраћаја одређеном авио-прево
зиoцу државе друге стране уговорнице у случају да закључи, би
ло на основу прегледа на платформи, низа прегледа на платформи,
ускраћивања приступа ради прегледа на платформи, консултација
или на други начин, да је непосредан поступак неопходан за без
бедно обављање саобраћаја.
7. Сваки поступак једне стране уговорнице, у складу са ст.
2. и 6. овог члана, обуставља се када престане да постоји основ за
предузимање тог поступка.
Члан 16.
Обезбеђивање у ваздухопловству
1. У складу са својим правима и обавезама према међународ
ном праву, стране уговорнице поново потврђују да њихова обаве
за да обезбеђује цивилно ваздухопловство од радњи незаконитог
ометања представља саставни део овог споразума. Без огранича
вања њихових права и обавеза према међународном праву, стране
уговорнице посебно поступају у складу са одредбама Конвенције
о кривичним делима и неким другим актима извршеним у ваздухо
плову, потписане у Токију, 14. септембра 1963. године, Конвенције
о сузбијању незаконитих отмица ваздухоплова, потписане у Хагу,
16. децембра 1970. године, Конвенције о сузбијању незаконитих
аката уперених против безбедности цивилног ваздухопловства,
потписане у Монтреалу, 23. септембра 1971. године, Протокола о
сузбијању незаконитих аката насиља на аеродромима који опслу
жују међународно цивилно ваздухопловство, потписаног у Мон
треалу 24. фебруар а 1988. године, и Конвенције о обележавању
пластичних експлозива ради њиховог откривања, отворене за пот
писивање у Монтреалу 1. марта 1991. године, као и свих других
конвенција о обезбеђивању у ваздухопловству које су обавезујуће
за обе стране уговорнице.
2. Стране уговорнице, на захтев, пружају једна другој сву по
требну помоћ ради спречавања незаконитих отмица цивилних ва
здухоплова и других радњи незаконитог ометања уперених против
безбедности тих ваздухоплова, њихових путника и посаде, аеро
дрома и уређаја за ваздушну пловидбу и било које друге опасности
уперене против обезбеђивања у цивилном ваздухопловству.
3. Стране уговорнице поступају у складу са одредбама о обез
беђивању у ваздухопловству и техничким захтевима које је де
финисала Међународна организација цивилног ваздухопловства,
утврђеним у Анексима уз Конвенцију, у мери у којој се те одредбе
и технички захтеви примењују на стране уговорнице, и захтеваће
да корисници ваздухоплова у њиховом регистру, или корисници
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ваздухоплова чије је седиште или стално боравиште на њиховој
територији, и корисници аеродрома на територији њихове државе,
поступају у складу са одредбама о обезбеђивању у ваздухоплов
ству. У складу са тим, свака страна уговорница обавештава другу
страну уговорницу о свим разликама између националних прописа
и пракси и напред наведених стандарда обезбеђивања у ваздухо
пловству у Анексима. Једна или друга страна уговорница може, у
било ком тренутку, да захтева хитне консултације са другом стра
ном уговорницом које се, ради разматрања ових разлика, одржава
ју у складу са чланом 18 (Консултације) овог споразума.
4. Свака страна уговорница може да захтева од корисника ва
здухоплова да поштује одредбе о обезбеђивању у ваздухопловству
и захтеве наведене у ставу 3. овог члана, за улазак на територију,
одлазак са територије или за време боравка на територији државе
те друге стране уговорнице.
5. Свака страна уговорница обезбеђује да се на њеној терито
рији ефикасно примењују мере за заштиту ваздухоплова и преглед
путника, посада, ручног пртљага, пртљага, робе и залиха ваздухо
плова пре и за време укрцавања или утовара. Свака страна уговор
ница позитивно разматра сваки захтев друге стране уговорнице за
примену оправданих специјалних мера обезбеђивања због одређе
не претње.
6. У случају незаконите отмице цивилног ваздухоплова или
неких других радњи незаконитог ометања уперених против без
бедности тих ваздухоплова, њихових путника и посаде, аеродрома
или уређаја за ваздушну пловидбу, стране уговорнице помажу јед
на другој на тај начин што олакшавају комуникације и примењују
друге одговарајуће мере намењене за брзо и безбедно окончање та
квог инцидента или претње инцидентом.
Члан 17.
Тарифе
1. Свака страна уговорница дозвољава да одређени авио-пре
возиоци, на разумном нивоу, одреде тарифе у међународном вазду
шном саобраћају који се обавља за/од/преко њене територије, уз
дужно поштовање свих релевантних фактора, укључујући трошко
ве обављања саобраћаја, оправдану добит и тарифе других авиопревозилаца. Интервенције страна уговорница се ограничавају на:
а) спречавање неоправдано дискриминаторних тарифа или
пракси;
б) заштиту потрошача од тарифа које су неоправдано високе
или неоправдано рестриктивне због злоупотребе доминантног по
ложаја; и
в) заштиту авио-превозилаца од тарифа које су вештачки ни
ске због директних или индиректних државних субвенција или по
дршке.
2. Одређени авио-превозиоци једне стране уговорнице нису
дужни да подносе на одобрење надлежним органима за ваздушни
саобраћај друге стране уговорнице тарифе које су утврђене у скла
ду са ставом 1. овог члана.
3. Ниједна страна уговорнице не дозвољава да при утврђи
вању тарифа одређени авио-превозилац или авио-превозиоци ње
не државе, у сарадњи са било којим другим авио-превозиоцем или
авио-превозиоцима или самостално, злоупотребе моћ на тржишту
на начин који има, може да има, или треба да има ефекат значајног
слабљења одређеног авио-превозиоца државе друге стране уговор
нице као супарника на тржишту, или искључења таквог супарника
са линије.
4. Стране уговорнице су сагласне да се следеће праксе авиопревозилаца у вези са утврђивањем тарифа могу сматрати могу
ћим неправичним праксама у тржишном надметању које је потреб
но ближе истражити:
а) наплата цене превоза или износа на линијама на нивоим
а
који су у укупном износу недовољни да покрију трошкове пружа
ња услуге на коју се односе;
б) примена наведених пракси се наставља тако да више нема
ју карактер привремености;
в) наведене праксе имају значајан економски ефекат и наносе
значајну штету одређеном авио-превозиоцу друге стране уговор
нице; и

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 30 – Број 4

г) понашање које указује на злоупотребу доминантног поло
жаја на линији.
5. У случају да надлежни органи за ваздушни саобраћај једне
или друге државе нису задовољни са предложеном или важећом
тарифом авио-превозиоца државе друге стране уговорнице, надле
жни органи за ваздушни саобраћај настоје да питање реше консул
тацијама, уколико исте захтева један или други надлежни орган.
У сваком случају, надлежни органи за ваздушни саобраћај једне
стране уговорнице не предузимају једностране мере ради спреча
вања увођења или продужавања тарифа авио-превозиоца државе
друге стране уговорнице.
6. Без обзира на напред наведено, одређени авио-превозилац
једне стране уговорнице подноси, на захтев, надлежним органима
за ваздушни саобраћај друге стране уговорнице податке у вези са
утврђивањем тарифа, на начин и у облику који одреде ти органи.

26. фебруар 2016.

Члан 22.
Решавање спорова

1. Када једна или друга страна уговорница сматра да је по
требно да се измени и допуни било која одредба овог споразума,
може да захтева одржавање консултација између надлежних орга
на за ваздушни саобраћај држава страна уговорница, у складу са
чланом 18. (Консултације) овог споразума.
2. Измене и допуне овог споразума ступају на снагу датумом
пријема последње дипломатске ноте којом се стране уговорнице
обавештавају да су испуњени сви услови за ступање на снагу та
квих измена и допуна.
3. Измене и допуне које се односе на Анекс уз Споразум могу
да се договоре непосредно између надлежних органа за ваздушни
саобраћај држава страна уговорница и ступају на снагу када се по
тврде разменом дипломатских нота.

1. Када између страна уговорница дође до спора у погледу ту
мачења или примене овог споразума, стране уговорнице пре свега
настоје да исти реше преговорима између надлежних органа за ва
здушни саобраћај.
2. Уколико надлежни органи за ваздушни саобраћај не по
стигну договор, спор се решава дипломатским путем.
3. Ако стране уговорнице не реше спор у складу са ст. 1. и
2. овог члана, исти се, на захтев једне или друге стране уговорни
це, подноси Арбитражном суду који се састоји од три арбитра, од
којих двојицу одређују стране уговорнице, а трећег одређују два
тако одређена арбитра, при чему тај арбитар није држављанин јед
не или друге стране уговорнице, али је држављанин државе која, у
тренутку одређења, има дипломатске односе са државама страна
уговорница.
4. У случају да се спор поднесе на арбитражу, свака страна
уговорница одређује једног арбитра у року од шездесет (60) дана
од дана када једна или друга страна уговорница прими од друге
обавештење дипломатским путем којим се захтева арбитража спо
ра, а трећи абитар се одређује у року од наредних шездесет (60)
дана. Ако једна или друга страна уговорница не одреди арбитра у
наведеном року или ако трећи арбитар не буде одређен у наведе
ном року, једна или друга страна уговорница може да захтева од
председника Савета Међународне организације цивилног ваздухо
пловства да одреди арбитра или арбитре, уколико је то потребно.
5. Ако је председник Међународне организације цивилног ва
здухопловства држављанин једне или друге стране уговорнице, по
требна одређења треба да изврши потпредседник Савета Међународ
не организације цивилног ваздухопловства. Ако је потпредседник
Међународне организације цивилног ваздухопловства држављанин
једне или друге стране уговорнице, одређење треба да изврши нај
старији члан Савета Међународне организације цивилног ваздухо
пловства који није држављанин држава страна уговорница.
6. Трећи арбитар врши дужност председника Арбитражног
суда.
7. Арбитражни суд сам утврђује свој поступак и место одржа
вања арбитраже, у складу са договором постигнутим између стра
на уговорница.
8. Свака одлука Арбитражног суда је обавезујућа за обе стра
не уговорнице.
9. Свака страна уговорница сноси трошкове свога члана, као
и свог представљања у арбитражном поступку. Трошкове предсе
давајућег и све друге заједничке трошкове сносе равномерно стра
не уговорнице.

Члан 20.
Усаглашеност са мултилатералним споразумима

Члан 23.
Регистрација споразума

Када ступи на снагу неки мултилатерални споразум који се
односи на било које питање обухваћено овим споразумом а који
су прихватиле обе стране уговорнице, одредбе овог споразума и
Анекса се мењају како би се ускладиле са одредбама тог мултила
тералног споразума.

Овај споразум и све измене и допуне овог споразума или
Анекса региструју се код Међународне организације цивилног ва
здухопловства.

Члан 18.
Консултације
1. Свака страна уговорница, или надлежни органи за вазду
шни саобраћај њене државе могу у сваком тренутку да захтевају
консултације са другом страном уговорницом или надлежним ор
ганима за ваздушни саобраћај њене државе.
2. Консултације које захтева једна од страна уговорница или
надлежни органи за ваздушни саобраћај њене државе, започињу у
року од шездесет (60) дана од дана пријема писменог захтева, осим
ако се друкчије не договори. Консултације се могу обављати непо
средним разговорима или писменим путем. Током консултација,
свака страна уговорница, у циљу ефикасног вођења дискусије, при
према и презентује одговарајуће доказе који поткрепљују њен став.
Члан 19.
Измене и допуне Споразума

Члан 21.
Престанак важења споразума
Овај споразум се закључује на неодређени период.
Свака страна уговорница може, у сваком тренутку, да достави
другој страни уговорници писмено обавештење о својој намери да
откаже овај споразум. Такво обавештење се истовремено доставља
и Међународној организацији цивилног ваздухопловства. У том
случају, овај споразум престаје да важи дванаест (12) месеци од
дана када друга страна уговорница прими обавештење, осим уко
лико се обавештење о престанку важности не повуче споразумно
пре истека наведеног рока. Уколико друга страна уговорница не
потврди пријем, сматраће се да је обавештење примљено четрна
ест (14) дана од дана пријема обавештења од стране Међунароне
организације цивилног ваздухопловства.

Члан 24.
Ступање на снагу
Споразум ступа на снагу првог дана другог месеца од дату
ма када су стране уговорнице писмено, дипломатским путем, оба
вестиле једна другу да су испуњени услови за његово ступање на
снагу.
Ступањем на снагу овог споразума, у погледу односа између
Републике Србије и Републике Турске, престаје да важи Споразум
о ваздушном саобраћају између Федеративне Народне Републи
ке Југославије и Републике Турске, потписан у Анкари 16.априла
1953. године.
У потврду тога, доле потписани, прописно овлашћени од сво
јих Влада, потписали су овај споразум.
Сачињено у Анталији дана 19. октобра 2015. године, у по два
оригинална примерка на српском, турском и енглеском језику, при
чему сви текстови имају подједнаку важност.
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У случају неслагања у тумачењу одредаба овог споразума,
меродаван је текст на енглеском језику.
ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Данило Вучетић, с.р.
Амбасадор Републике Србије у
Републици Турској

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ
Озкан Појраз, с.р.
Заменик подсекретара
Министарство саобраћаја,
поморства и комуникација

Анекс
1. Одређени авио-превозилац Републике Србије има право да
обавља редовни међународни ваздушни саобраћај у оба правца на
линијама утврђеним у даљем тексту:
Места у
Републици Србији

Места
међуслетања

Места у
Републици Турској

Места даље

било која места

било која места

било која места

било која места

2. Одређени авио-превозилац Републике Турске има право
да обавља редовни међународни ваздушни саобраћај у оба правца
на линијама утврђеним у даљем тексту :
Места у
Републици Турској

Места
међуслетања

Места у
Републици Србији

Места даље

било која места

било која места

било која места

било која места

Напомене:
1. Одређени авио-превозиоци страна уговорница могу, на сва
ком лету, да изоставе слетање у било ком месту међуслетања и ме
сту даље утврђеним у овом одељку, под условом да уговорени сао
браћај отпочиње у месту у држави стране уговорнице која одређује
авио-превозиоца.
2. Одређени авио-превозиоци држава страна уговорница могу
да опслужују сва места међуслетања и места даље без коришће
ња права пете слободе. Места међуслетања и места даље заједно
утврђују надлежни органи за ваздушни саобраћај држава страна
уговорница.
3. Одређени авио-превозиоци држава страна уговорница мо
гу да обављају саобраћај за/из сваког места међуслетања и за/из
места даље са коришћењем пуних права пете слободе, без икаквих
ограничења у било ком типу саобраћаја (путничком, робном, одво
јено или у комбинацији), по добијању сагласности од надлежних
органа за ваздушни саобраћај држава страна уговорница.
4. Одређени авио-превозиоци држава страна уговорница има
ју право да, приликом обављања или одржавања уговореног сао
браћаја на утврђеним линијама, склапају маркетиншке договоре о
сарадњи, као што је договор о „подели кода”, са:
а) авио-превозиоцем или авио-превозиоцима држава страна
уговорница; и
б) авио-превозиоц
 ем или авио-превозиоцима треће државе,
под условом да та држава одобрава или дозвољава одговарајуће
аранжмане између авио-превозилаца државе друге стране уговор
нице и осталих авио-превозилаца у саобраћају за, од и преко тери
торије те државе.
Надлежни органи за ваздушни саобраћај држава страна уго
ворница одобравају ове договоре, под условом да сви авио-прево
зиоци:
а) поседују потребне дозволе и саобраћајна права;
б) испуњавају услове који се обично захтевају таквим дого
ворима; и
в) у вези са продајом превозних докумената, јасно назначе
купцу на месту продаје, који од авио-превозилаца обавља саобра
ћај на одређеном делу линије и са којим авио-превозиоцем или
авио-превозиоц
 има купац ступа у уговорни однос.
Учествовање у договору „поделе кода” се не рачуна као фре
квенција за авио-превозиоца који не обавља саобраћај.
5. Свака страна уговорница, на својој територији, примењује
Кодекс понашања за регулисање и функционисање компјутерског
резервационог система Међународне организације цивилног ва
здухопловства.
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6. а) Свака страна уговорница забрањује, или наводи своје
авио-превозиоце да забране пушење на летовима за превоз путни
ка, које исти обављају између територија страна уговорница. За
брана се односи на целокупну кабину ваздухопплова и примењује
се од почетка укрцавања путника до завршетка искрцавања;
б) Свака страна уговорница предузима све оправдане мере ка
ко би обезбедила да авио-превозиоци, путници и чланови посада
поступају у складу са одредбама о забрани пушења, укључујући и
увођење одговорајућих казни за непоштовање истих.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан
о међународном друмском саобраћају
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Казахстан о међународном
друмском саобраћају, који је донела Народна скупштина Републи
ке Србије на седници Шестог ванредног заседања у 2016. години,
24. фебруара 2016. године.
ПР број 33
У Београду, 25. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Казахстан о међународном
друмском саобраћају
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Казахстан о међународном друмском саобраћају,
сачињен у Астани, 28. августа 2015. године, у оригиналу на срп
ском, казашком и руском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Ре
публике Казахстан о међународном друмском саобраћају у ориги
налу на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан
о међународном друмском саобраћају
Влада Републике Србије и Влада Републике Казахстан (у да
љем тексту: стране),
унапређујући трговинске и економске односе између двеју
држава,
узимајући у обзир потребу заштите животне средине и обез
беђивања безбедности саобраћаја,
руководећи се тежњом ка развоју сарадње у области међуна
родног друмског превоза и у жељи да осигурају друмски саобраћај,
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договориле су се о следећем:
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1. Oвим споразумом регулише се међународни друмски пре
воз путника и ствари између држава страна, као и транзитни пре
воз преко њихових територија и превоз у треће државе или из
трећих држава који се обавља друмским моторним возилима реги
строваним у једној од држава страна.
2. Овај споразум не утиче на права и обавезе страна које про
истичу из других међународних уговора чије су потписнице Репу
блика Србија и Република Казахстан.
3. Питања која нису регулисана овим споразумом и међуна
родним уговорима чије су потписнице државе страна решавају се у
складу са законодавством државе одговарајуће стране.

једне стране прелазе вредности које су утврђене законодавством
државе друге стране на чијој се територији обавља превоз, прево
зник је дужан да претходно прибави посебну дозволу коју издаје
одговарајући надлежни орган државе те стране.
2. Превоз опасног терета на територији држава страна обавља
се у складу са Европским споразумом о међународном друмском
транспорту опасног терета од 30. септембра 1957. године.
3. Ако је за обављање превоза опасног терета у складу са
Споразумом из става 2. овог члана или законодавством држава
страна потребна посебна дозвола, превозник из државе једне стра
не дужан је да пре почетка обављања превоза прибави дозволу од
одговарајућег надлежног органа државе друге стране.
4. Ако је посебном дозволом из ст. 1. и 3. овог члана сагласно
законодавству државе друге стране предвиђено кретање друмског
моторног возила одређеним итинерером, превоз се мора обављати
по том итинереру.

Члан 2.

Члан 5.

Изрази који се употребљавају у овом споразуму означавају
следеће:
1) „надлежни орган”:
у Републици Србији – Министарство грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре Републике Србије,
у Републици Казахстан – Министарство инвестиција и разво
ја Републике Казахстан.
У случају измена надлежних органа држава страна, стране о из
менама благовремено, дипломатским путем, обавештавају једна другу;
2) „превозник” – свако физичко или правно лице које је реги
стровано на територији државе једне од страна које у складу са за
конодавством те државе има право да обавља међународни друм
ски превоз путника или ствари;
3) „друмска моторна возила” – којим превозник располаже по
основу власништва или по другом законском основу:
при превозу путника – аутобус, односно друмско моторно во
зило намењено за превоз путника с више од девет седишта, укљу
чујући и седиште возача и, евентуално, с приколицом за превоз пр
тљага;
при превозу ствари – теретно возило, теретно возило с прико
лицом, вучно возило или вучно возило с полуприколицом;
4) „линијски превоз путника” – превоз путника аутобусом ко
ји се обавља према итинереру, реду вожње, ценама и станицама на
којима превозник врши укрцавање и искрцавање путника, који су
усаглашени између надлежних органа држава страна;
5) „ванлинијски превоз путника” – превоз путника аутобусом
који није линијски превоз путника;
6) „дозвола” – исправа коју издају надлежни органи држава
страна и којом се дозвољава кретање друмског моторног возила пре
возника из државе једне стране на територији државе друге стране;
7) „посебна дозвола” – исправа коју издају одговарајући над
лежни органи држава страна којом се дозвољава кретање друмског
моторног возила које, с теретом или без њега, прелази дозвољене
вредности осовинског оптерећења, највећу укупну масу или ди
мензије, као и исправа коју издају надлежни органи држава страна
којом се дозвољава кретање друмског моторног возила са опасним
теретом на територији државе друге стране;
8) „каботажа” – превоз путника и ствари који обављају пре
возници из државе једне стране између два места која се налазе на
територији државе друге стране.

1. Превозници и посаде друмских моторних возила држава
страна дужни су да поштују законодавство, као и саобраћајне про
писе државе на чијој територији се обавља превоз.
2. Дозвола и остали документи који су потребни у складу са
овим споразумом морају се налазити код возача друмског мотор
ног возила и показати на захтев надлежних органа.
3. Превоз путника или ствари на основу овог споразума оба
вља се под условом обавезног осигурања од одговорности власни
ка друмских моторних возила за штету нанету трећим лицима. Ово
осигурање мора бити обављено пре почетка превоза.

I. Опште oдредбе
Члан 1.

Члан 3.
1. Каботажа није дозвољена.
2. Приколице и полуприколице могу имати регистарске та
блице и ознаке других држава, ако теретна возила, вучна возила и
аутобуси имају регистарске таблице и ознаке држава страна.
Члан 4.
1. Ако димензије, маса или осовинско оптерећење друмског
моторног возила (с теретом или без њега) превозника из државе

Члан 6.
1. У случају да превозник из државе једне стране повреди од
редбе овог споразума на територији државе друге стране, надле
жни орган државе те стране обавештава о повреди надлежни орган
државе стране на чијој територији је превозник регистрован. Над
лежни органи државе стране на чијој територији је регистровано
друмско моторно возило, на захтев друге стране, предузимају јед
ну од следећих мера:
1) писмена опомена,
2) писмено упозорење да ће му у случају поновљене повреде,
бити одузета дозвола за обављање превоза која му је претходно из
дата или да ће му бити изречена мера забране обављања превоза из
члана 1. став 1. овог споразума,
3) одузимање, на период до 12 месеци, дозволе претходно из
дате превознику,
4) обустављање издавања нових дозвола за обављање превоза
на територији државе друге стране,
5) изрицање забране из тачке 2) овог става на период од три
до 12 месеци.
2. Одредбе овог члана не искључују примену санкција које су
предвиђене законодавством државе на чијој територији је повреда
учињена против превозника и посаде друмског моторног возила.
3. Надлежни органи држава страна обавештавају један другог
о мерама предузетим против превозника који је починио прекршај.
Члан 7.
1. Приликом обављања превоза путника или ствари на основу
овог споразума превозници из држава страна ослобађају се на ре
ципрочној основи од плаћања такси и дажбина везаних за поседо
вање или коришћење друмских моторних возила, као и коришћење
и одржавање путева државе друге стране.
2. Наведено ослобођење не односи се на дажбине за коришће
ње путева, аутопутева, мостова и тунела на којима се наплаћује
путарина, ако се оне наплаћују на недискриминационој основи од
превозника из државе како једне тако и друге стране.
3. Надлежни органи држава страна обавештавају један дру
гог о списку путева на којима се наплаћују таксе или дажбине за
коришћење путева, аутопутева, мостова и тунела на којима се на
плаћује путарина.
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4. Приликом обављања превоза на основу овог споразума во
зила која се увозе на територију државе друге стране која врше
међународни линијски превоз ствари, пртљага и путника, као и
материјално-техничка средства, опрема, гориво, прехрамбени про
изводи и други предмети који су потребни за њихово уобичајено
коришћење за време путовања, у међустаницама или који су наба
вљени у иностранству ради отклањања оштећења (квара) на овим
возилима ослобађају се од плаћања увозних царина и дажбина у
складу са царинским законодавством страна.
II. Превоз путника
Члан 8.
1. Линијски превоз путника обавља се уз сагласност надле
жних органа држава страна.
2. Линијски превоз путника између држава страна или тран
зитни линијски превоз путника обавља се на основу дозволе коју
издају надлежни органи држава страна за део итинерера који про
лази преко територије њихове државе. Дозвола се издаје на период
до пет година.
3. Надлежни органи држава страна размењују предлоге за ус
постављање линијског превоза путника који морају садржати:
1) назив превозника;
2) итинерер;
3) ред вожње и ценовник;
4) планирани период и учесталост обављања превоза;
5) станице на којима превозник обавља укрцавање и искрца
вање путника, као и граничне прелазе држава;
6) уговор о кооперацији, ако услугу пружа неколико превозника.
Члан 9.
1. За обављање ванлинијског превоза путника између држа
ва страна, осим превоза из члана 10. овог споразума, потребна је
дозвола коју издају надлежни органи држава страна. Сваком дозво
лом омогућава се обављање једног превоза у одласку и повратку,
ако у самој дозволи није другачије предвиђено.
2. Надлежни органи држава страна сваке године размењују
међусобно усаглашени број образаца дозвола за ванлинијски пре
воз путника. На обрасцима се мора налазити потпис одговорног ли
ца и печат надлежног органа који је дозволу издао. Дозволе које су
издате током године важе закључно до 31. јануара наредне године.
Члан 10.
1. Дозвола из члана 9. овог споразума није потребна за оба
вљање ванлинијског превоза путника у следећим случајевима:
1) ако се иста група путника превози истим аутобусом током
целе вожње и при томе:
– путовање почиње и завршава се на територији државе стра
не у којој је аутобус регистрован;
– путовање почиње на територији државе стране у којој је
аутобус регистрован, а завршава се на територији државе друге
стране, под условом да аутобус напушта територију државе те дру
ге стране без путника;
– аутобус улази на територију државе друге стране без путни
ка да би преузео групу путника коју је тај превозник раније одвезао;
2) приликом обављања ванлинијског транзитног превоза пут
ника;
3) приликом замене неисправног аутобуса другим аутобусом.
2. Приликом обављања превоза из става 1. тач. 1) и 2) овог
члана, возач аутобуса мора имати документ са списком путника са
чињен према посебном обрасцу који су усагласили надлежни орга
ни држава страна.
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Превоз ствари за треће државе и из трећих држава обавља се
на основу дозвола за треће државе и из трећих држава.
2. У случају прекорачења ограничења тежине и/или димензи
ја везаних за осовинско оптерећење, највећу дозвољену укупну ма
су или димензије који су предвиђени националним законодавством
државе стране домаћина, превозник мора имати посебну дозволу
коју је издао одговарајући надлежни орган државе те стране.
Члан 12.
Дозволе из члана 11. овог споразума нису потребне за:
1) превоз оштећених друмских моторних возила или возила
техничке помоћи која се користе за транспорт друмских моторних
возила техничке помоћи;
2) превоз посмртних остатака преминулих;
3) превоз покретне имовине приликом селидбе;
4) превоз поштанских пошиљки;
5) превоз у некомерцијалне сврхе уметничких дела или пред
мета намењених за сајмове или изложбе;
6) превоз у некомерцијалне сврхе предмета, опреме и живо
тиња за позоришне, музичке, спортске или циркуске представе,
сајмове или манифестације, филмске пројекције, као и опреме за
снимање радио програма или филмова и телевизијских програма;
7) вожњу празног друмског моторног возила послатог да за
мени возило које се покварило у другој држави, као и повратну во
жњу после поправке неисправног друмског моторног возила;
8) превоз медицинске опреме за пружање помоћи у хитним
случајевима, нарочито у случају елементарних непогода и хумани
тарних катастрофа;
9) превоз ствари друмским моторним возилом чија највећа
дозвољена маса, укључујући и приколицу, не прелази шест тона
или чија носивост заједно с приколицом не прелази 3,5 тоне;
10) празну вожњу новонабављених друмских моторних вози
ла до крајњег одредишта.
IV. Завршне одредбе
Члан 13.
1. У погледу граничне, царинске, санитарно-карантинске и
фитосанитарне инспекцијске контроле примењују се одредбе ме
ђународних уговора чије су потписнице државе страна. Питања
која нису регулисана овим уговорима решавају се у складу са зако
нодавством државе на чијој територији се обавља контрола.
2. Гранична, царинска, санитарно-карантинска и фитосани
тарна контрола приликом линијског превоза путника аутобусима,
као и превоза тешко оболелих лица, лако кварљивих производа и
животиња вршиће се приоритетно.
Члан 14.
Питања која нису регулисана овим споразумом нити међуна
родним уговорима чије су потписнице државе обеју страна реша
ваће се у складу с националним законодавством државе сваке од
страна путем међусобних консултација и преговора.
Члан 15.
1) Ради спровођења одредаба овог споразума и разматра
ња питања у вези са овим споразумом стране образују заједничку
комисију састављену од представника надлежних органа, а, пре
ма потреби, и представника других државних органа и удружења
друмских превозника држава страна.
2) Заседања заједничке комисије одржавају се, према потре
би, наизменично на територијама држава страна.

III. Превоз ствари

Члан 16.

Члан 11.

Измене и допуне овог споразума могу се вршити, на основу
узајамне сагласности страна, кроз посебне протоколе који чине са
ставни део овог споразума и ступају на снагу у складу са одредбом
члана 17. став 1. овог споразума.

1. Превоз ствари између држава страна или транзитни превоз
ствари преко њихових територија обавља се без дозвола.
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Члан 17.

1. Овај споразум ступа на снагу након истека 30 дана од дана
пријема последњег писаног обавештења дипломатским путем о то
ме да су стране спровеле унутрашње државне процедуре неопход
не за његово ступање на снагу.
2. Овај споразум закључује се на неодређено време и престаје
да важи након истека шест месеци од дана када једна од страна ди
пломатским путем прими писано обавештење друге стране о ње
ној намери да га раскине.
Сачињено у Астани, 28. августа 2015. године, у два оригинал
на примерка, сваки на српском, казашком и руском језику, при че
му су сви текстови подједнако веродостојни.
У случају разлика у тумачењу овог споразума меродаван је
текст на руском језику.
За Владу
Републике Србије
Жељко Сертић, с.р.

За Владу
Републике Казахстан
Асет Исекешев, с.р.

Члан 3.
Надлежни орган за спровођење овог споразума је министар
ство надлежно за послове саобраћаја.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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Члан 2.
Текст Протокола о изменама и допунама члана 1 (а), члана 14
(1) и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957.
године о међународном друмском превозу опасне робе (АДР), у
оригиналу на енглеском језику и преводу на српски језик гласи:
PROTOCOL AMENDING ARTICLE 1 (a), ARTICLE 14 (1) AND
ARTICLE 14 (3) (b) OF THE EUROPEAN AGREEMENT OF 30
SEPTEMBER 1957 CONCERNING THE
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
BY ROAD (ADR)
THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,
HAVING CONSIDERED the provisions of the European Agre
ement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR), done at Geneva on 30 September 1957 (hereafter referred
to as „the Agreement”), relating to the definition of the term „vehicle”
in Article 1 (a) and the procedure for the amendment of the annexes to
the Agreement, notably the provision of Article 14 (1) of the Agree
ment;
NOTING in respect of the procedure for amendment of the Anne
xes that the Contracting Parties to the Agreement have been experien
cing difficulties in implementing, within the time limits provided for by
Article 14 (3) of the Agreement, those internal measures that are requi
red for the purpose of putting the amendments into effect;
NOTING FURTHER the views of the Working Party on the Tran
sport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the
United Nations Economic Commission for Europe and the proposals
from the Governments of Austria and France to amend the Agreement;
AGREE as follows:

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

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Протоколa
о изменама и допунама члана 1 (а), члана 14 (1)
и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра
1957. године о међународном друмском превозу опаснe
робе (АДР)
Проглашава се Закон о потврђивању Протоколa о изменама и
допунама члана 1 (а), члана 14 (1) и члана 14 (3) (б) Европског спо
разума од 30. септембра 1957. године о међународном друмском
превозу опаснe робе (АДР), који је донела Народна скупштина Ре
публике Србије на седници Шестог ванредног заседања у 2016. го
дини, 24. фебруара 2016. године.
ПР број 34
У Београду, 25. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Протоколa о изменама и допунама чла
на 1 (а), члана 14 (1) и члана 14 (3) (б) Европског спо
разума од 30. септембра 1957. године о међународном
друмском превозу опаснe робе (АДР)
Члан 1.
Потврђује се Протокол о изменама и допунама члана 1 (а),
члана 14 (1) и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септем
бра 1957. године о међународном друмском превозу опасне робе
(АДР), сачињен у Женеви 28. октобра 1993. године, у оригиналу на
енглеском и француском језику.

26. фебруар 2016.

Article 1
Amendment to Article 1 (a) of the Agreement
lows:

Article 1 (a) of the Agreement shall be amended to read as fol

„(a) The term „vehicle” shall mean any motor vehicle, other than
a vehicle belonging to or under the orders of the armed forces of a Con
tracting Party, intended for use on the road, being complete or incom
plete, having at least four wheels and a maximum design speed excee
ding 25 km/h, and its trailers, with the exception of vehicles which run
on rails and of agricultural and forestry tractors and all mobile machi
nery.”
Article 2
Amendment to Article 14 (1) of the Agreement
Article 14, paragraph (1) of the Agreement shall be amended to
read as follows:
„1. Independently of the revision procedure provided for in Ar
ticle 13, any Contracting Party may propose one or more amendments
to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text
thereof to the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral may also propose amendments to the Annexes to this Agree
ment for the purpose of ensuring concordance between those Annexes
and other international agreements concerning the carriage of dangero
us goods.
In addition, he may propose amendments to the Annexes to this
Agreement which have been adopted by the Working Party on the Tran
sport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the
United Nations Economic Commission for Europe, at the request of the
Working Party”.
Article 3
Amendment to Article 14 (3) of the Agreement
Article 14, paragraph (3) (b) of the Agreement shall be amended
to read as follows:
„b) The Contracting Party or, as may be the case, the SecretaryGeneral, submitting the proposed amendment in accordance with para
graph 1 of this article may specify in the proposal, for the purpose of
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entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of
more than three months duration.”
Article 4
Signature, ratification, acceptance, approval or accession
1. The Contracting Parties to the Agreement may become Con
tracting Parties to this Protocol:
(a) By signing it;
(b) By depositing an instrument of ratification, acceptance or appro
val following signature subject to ratification, acceptance or approval;
(c) By depositing an instrument of accession.
2. This Protocol shall be open for signature at the Office of the
Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, Geneva,
from 28 October 1993 to 31 January 1994.
Article 5
Depositary
Instruments of ratification, acceptance, approval or accession
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 6
Entry into Force
This Protocol shall enter into force one month after the date on
which all the Contracting Parties to the Agreement have signed it wit
hout reservation of ratification, acceptance or approval or have deposi
ted their instruments of ratification, acceptance, approval or accession
as the case may be.
Article 7
Any State which becomes a Party to the Agreem
 ent after the con
ditions of the entry into force of this Protocol according to Article 6
have been met shall be considered as a Contracting Party to the Agree
ment as amended by the Protocol.
Article 8
The original of this Protocol of which the English and French
texts are equally authentic shall be deposited with the Secretary-Gene
ral of the United Nations.
ПРОТОКОЛ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЧЛАНА 1 (а),
ЧЛАНА 14 (1) И ЧЛАНА 14 (3) (б) ЕВРОПСКОГ
СПОРАЗУМА ОД 30. СЕПТЕМБРА 1957. ГОДИНЕ
О МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ
РОБЕ (АДР)
СТРАНЕ ОВОГ ПРОТОКОЛА,
РАЗМОТРИЛЕ су одредбе Европског споразума о међународ
ном друмском превозу опасне робе (АДР), потписаног у Женеви
30. септембра 1957. године (у даљем тексту: Споразум), који се од
носи на дефиницију појма „возило” у члану 1 (а) и поступак за из
мену анекса Споразума, нарочито одредбе члана 14 (1);
КОНСТАТУЈУЋИ да је поступак за измену и допуну Анекса
Споразума причињавао тешкоће у спровођењу странама уговорни
цама у погледу рокова предвиђених чланом 14 (3) Споразума, нео
пходне су унутрашње мере са циљем ступања амандмана на снагу;
КОНСТАТУЈУЋИ ДАЉЕ ставове Радне групе о транспор
ту опасне робе Одбора за копнени транспорт Економске комиси
је Уједињених нација за Европу, као и предлоге владa Аустрије и
Француске о изменама Споразума;
СЛОЖИЛЕ су се о следећем:
Члан 1.
Амандман на члан 1 (а) Споразума
Члан 1 (а) Споразума мења се и гласи:
„(а) под „возило” – свако моторно возило, oсим возила које
припада оружаним снагама Уговорне стране или је под њиховом
командом, намењено за употребу на путу, комплетно или неком
плетно, које има најмање четири точка и максималну пројектовану
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брзину већу од 25 km/h, и његова прикључна возила, са изузетком
возила која се крећу по шинама и пољопривредних и шумарских
трактора и свих покретних радних машина.”
Члан 2.
Амандман на члан 14 (1) Споразума
Члан 14, став (1) Споразума мења се и гласи:
„1. Независно од поступка за ревизију предвиђеног у члану
13, свака страна уговорница ће моћи предложити један или више
амандмана на прилоге овог споразума. Она ће у ту сврху доставити
текст амандмана генералном секретару Организације уједињених
нација. Да би се постигла усклађеност тих прилога са другим међу
народним споразумима о превозу опасне робе, генерални секретар
ће моћи такође предложити амандмане на прилоге овога споразума.
Поред тога, он може да предложи амандмане на прилоге овог
Споразума који су усвојени од стране Радне групе за транспорт
опасне робе Одбора за копнени транспорт Економске комисије
Уједињених нација за Европу, на захтев Радне групе.”
Члан 3.
Амандман на члан 14 (3) Споразума
Члан 14, став (3) (б) Споразума мења се и гласи:
„(б) Страна уговорница или, у складу са околностима, гене
рални секретар, који подносе предлог амандмана у складу са ста
вом 1 овог члана, могу одредити у предлогу и дужи период од три
месеца за ступање на снагу амандмана, уколико се он прихвати.”
Члан 4.
Потпис, потврђивање, прихватање, одобрење или приступање
1. Стране уговорнице Споразумa могу постати Стране уго
ворнице овог протокола:
(a) потписивањем;
(б) депоновањем инструмента о потврђивању, прихватању
или одобрењу уз потпис који подлеже потврђивању, прихватању
или одобрењу;
(в) депоновањем инструмента о приступању.
2. Овај протокол је отворен за потписивање у канцеларији из
вршног секретара Економске комисије за Европу у Женеви, почев
од 28. октобра 1993. до 31. јануара 1994.
Члан 5.
Депозитар
Инструменти о потврђивању, прихватању, одобрењу или при
ступању депонују се код генералног секретара Организације Ује
дињених нација.
Члан 6.
Ступање на снагу
Овај протокол ступа на снагу месец дана од дана када све
стране уговорнице буду потписале без резерве инструменте о по
тврђивању, прихватању, одобрењу или приступању, односно депо
новале своје инструменте о потврђивању, прихватању, одобрењу
или приступању, у складу са околностима.
Члан 7.
Свака држава која постаје потписница Споразума након сту
пања на снагу овог протокола, сагласно члану 6, сматраће се као
страна уговорница Споразума измењеног и допуњеног протоколом.
Члан 8.
Оригинал овог протокола чији су енглески и француски текст
подједнако изворни, биће депоновани код генералног секретара
Организације Уједињених нација.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Слу
жбеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразумa између
Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације
о узајамној заштити интелектуалне својине током
билатералне војно-техничке сарадње
Проглашава се Закон о потврђивању Споразумa између Владе
Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити ин
телектуалне својине током билатералне војно-техничке сарадње, који
је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Шестог
ванредног заседања у 2016. години, 24. фебруара 2016. године.
ПР број 35
У Београду, 25. фебруара 2016. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразумa између Владе Републике
Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити
интелектуалне својине током билатералне
војно-техничке сарадње
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Вла
де Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине то
ком билатералне војно-техничке сарадње, који је потписан у Москви,
27. октобра 2015. године, у оригиналу на српском и руском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ О УЗАЈАМНОЈ ЗАШТИТИ ИНТЕЛЕКТУАЛ
НЕ СВОЈИНЕ ТОКОМ БИЛАТЕРАЛНЕ ВОЈНО-ТЕХНИЧКЕ
САРАДЊЕ
Влада Републике Србије и Влада Руске Федерације, у даљем
тексту: Стране,
– потврђујући намере да јачају пријатељске односе између
две државе;
– руководећи се Споразумом између Владе Републике Србије
и Владе Руске Федерације о војно-техничкој сарадњи, који је пот
писан 16. октобра 2014. године;
– у жељи да допринесу бољем узајамном разумевању и са
радњи у сфери заштите интелектуалне својине током билатерaлне
војно-техничке сарадње;
– изражавајући своју заинтересованост за потребу усклађи
вања напора Страна и предузимања ефикасних мера спречавањa
и сузбијањa повреде права при коришћењу интелектуалне својине
током билатералне војно-техничке сарадње;
– базирајући се на принципима једнакости и узајамне користи,
договориле су се о следећем:
Члан 1.
Дефиниције
Појмови који се користе у овом споразуму имају следеће зна
чење:
„пословне поверљиве информације” – индустријски, технич
ки и научно-технички подаци, који имају стварну или потенцијалну
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комерцијалну вредност због тога што су непознати трећим лицима
и којима трећа лица немају слободан приступ на законској основи
и према којима лице које их поседује предузима мере заштите њи
хове поверљивости;
„интелектуална својина” – подразумева се у значењу наведеном
у члану 2. Конвенције о оснивању Светске организације за интелек
туалну својину, која је потписана у Стокхолму 14. јула 1967. године;
„претходна интелектуална својина” – интелектуална својина
која припада држави једне од Страна и/или учесницима уговора,
која је настала пре и ван оквира билатералне војно-техничке сарад
ње, чије је коришћење неопходно за реализацију уговора који се
закључују током билатералне војно-техничке сарадње;
„стечена интелектуална својина” – интелектуална својина
која настаје при извођењу заједничке делатности током билатера
лне војно-техничке сарадње;
„учесници уговора” – правна лица држава Страна, која су
у складу са законодавством своје државе овлашћена да обављају
спољнотрговинску делатност која се односи на робу војне намене.
Члан 2.
Циљ
Циљ овог споразума је обезбеђење заштите интелектуалне сво
јине од стране Страна током билатералне војно-техничке сарадње у
складу са законодавством држава Страна, као и у складу са међу
народним уговорима који чине део правног система држава Страна.
Одредбе овог споразума не примењују се на права и обавезе
које су настале на основу уговора који су закључени пре ступања
на снагу овог споразума.
Члан 3.
Овлашћени органи
Овлашћени органи Страна за спровођење овог споразума су:
– са српске стране – Министарство одбране Републике Србије,
– са руске стране – Федерална служба за интелектуалну сво
јину заједно са Министарством одбране Руске Федерације.
У случају предаје овлашћења за спровођење овог споразума
другим овлашћеним органима или промене назива овлашћених ор
гана, Стране ће о томе обавестити једна другу дипломатским путем.
Члан 4.
Сарадња Страна
Сарадња Страна у области заштите интелектуалне својине у
току спровођења овог споразума остварује се путем:
– усаглашавања питања у вези са заштитом интелектуалне
својине;
– предузимања мера спречавања и сузбијања повреде права
која се односе на интелектуалну својину;
– размене искустава и информација по питањима правне за
штите интелектуалне својине, као и у оквиру међународне сарад
ње држава Страна;
– стављања на располагање, на захтев једне Стране, норма
тивних правних аката државе друге Стране, којима се прописују
питања коришћења и заштите интелектуалне својине;
– спровођења других облика сарадње, које Стране усагласе.
Члан 5.
Уговори
У уговорима који се закључују током билатералне војно-тех
ничке сарадње, учесници уговора предвиђају одредбе, које се од
носе на:
– расподелу права на стечену интелектуалну својину и при
хода од њеног коришћења, узимајући у обзир допринос сваке од
Страна и/или учесника уговора;
– обавезе у погледу обезбеђивања заштите претходне и стече
не интелектуалне својине;
– услове и поступак коришћења и преношења интелектуал
не својине на територијама држава Страна, као и на територијама
трећих држава;
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– права сваке од Страна и/или учесника уговора на коришће
ње и преношење пословних поверљивих информација и њихове
обавезе у погледу њихове заштите;
– поступак накнаде штете услед неовлашћеног коришћења ин
телектуалне својине, као и пословних поверљивих информација;
– поступак решавања спорова и несугласица које се односе на
интелектуалну својину;
– услове и поступак преношења, размене и објављивања по
датака о претходној и стеченој интелектуалној својини.
Члан 6.
Претходна интелектуална својина
Остваривање заједничке делатности током билатералне вој
но-техничке сарадње не утиче на права Страна и/или учесника
уговора на претходну интелектуалну својину.
Претходна интелектуална својина може да буде допринос
сваке од Страна и/или учесника уговора у заједничкој делатности
током билатералне војно-техничке сарадње.
Предаја и коришћење претходне интелектуалне својине вр
шиће се тек након што носилац такве претходне интелектуалне
својине обезбеди њену заштиту на територији државе на којој ће
се иста користити и/или на начин и под условима опредељеним од
стране учесника уговора у уговорима који се закључују током би
латералне војно-техничке сарадње.
Члан 7.
Стечена интелектуална својина
Стране и/или учесници уговора заједничким договором доно
се одлуку о облику заштите резултата насталих при извођењу зајед
ничке делатности током билатералне војно-техничке сарадње укљу
чујући њихову заштиту као пословних поверљивих информација.
Стране и/или учесници уговора предузимају мере којима се
спречава откривање информација о наведеним резултатима до до
ношења одлуке о облику њихове заштите.
Приликом одређивања редоследа подношења захтева за издава
ње патената Стране и/ или учесници уговора руководе се следећим:
– захтеви за издавање патената за резултате који могу бити за
штићени, а који су настали на територији Републике Србије, првен
ствено се пoдносе Заводу за интелектуалну својину Републике Србије;
– захтеви за издавање патената за резултате који могу бити
заштићени, а који су настали на територији Руске Федерације, пр
венствено се подносе федералном органу извршне власти за инте
лектуалну својину Руске Федерације.
У случају стварања интелектуалне својине, која садржи ин
формације које се у складу са законодавством државе једне од
Страна сматрају тајним подацима, Стране и/или учесници уговора
одржавају консултације по питању њене правне заштите.
Расподела права на стечену интелектуалну својину, као и
прихода од коришћења стечене интелектуалне својине се врши
узимајући у обзир доприносe Страна и/или учесника уговора у за
једничкој делатности током билатералне војно-техничке сарадње,
укључујући и претходну интелектуалну својину.
Члан 8.
Мере заштите интелектуалне својине
Стране признају да роба војне намене која се ствара, користи
или предаје током билатералне војно-техничке сарадње, може да
буде интелектуална својина и/или садржи интелектуалну својину
која припада државама Страна и/или учесницима уговора.
Свака од Страна у складу са законодавством своје државе, као
и међународним уговорима који чине део правног система држава
Страна, предузима неопходне мере у циљу спречавања и/или сузби
јања вануговорног коришћења робе војне намене, која представља
интелектуалну својину и/или садржи интелектуалну својину која
припада држави друге Стране и/или учесницима уговора ове државе.
Ниједна од Страна нити учесници уговора неће предати било
којој трећој држави, њеним правним и/или физичким лицима, ме
ђународним организацијама, као ни било ком трећем лицу, објекте
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интелектуалне својине, права која припадају држави друге Стране
и/или учесницима уговора те државе, нити ће пренети право кори
шћења интелектуалне својине које припада држави друге стране
и/или учесницима уговора те државе, без претходне писане сагла
сности те друге Стране.
Ниједна од Страна нити учесници уговора државе те Стране,
без писане сагласности друге Стране, неће обављати модерниза
цију робе војне намене која ће се испоручивати током билатерал
не војно-техничке сарадње, укључујући за потребе трећих држава,
њихових правних и физичких лица, међународне организације, као
ни у интересима било ког трећег лица, уколико је током такве мо
дернизације предвиђено коришћење интелектуалне својине које
припада држави друге Стране и/или учесницима уговора те државе.
Члан 9.
Пословне поверљиве информације
Информације, које Страна која их уступа и/или учесник уго
вора државе те Стране, признају као пословне поверљиве инфор
мације, аутоматски као такве сматра и штити Страна која их прима
и/или учесници уговора државе те Стране.
Коришћење пословних поверљивих информација врши се у
складу са законодавством држава Страна. Страна која је добила та
кве информације штити их на нивоу који није нижи од степена за
штите Стране која уступа такве податке.
Преношење и коришћење пословних поверљивих информа
ција врши се тек након што је Страна која их прима предузела од
говарајуће мере њихове заштите.
Пословне поверљиве информације се не откривају и не усту
пају трећој држави, њеним правним и/или физичким лицима, ме
ђународним организацијама, као ни било ком трећем лицу без
претходне писане сагласности Стране о чијим се пословним по
верљивим информацијама ради.
Информације које заједно добију Стране и/или учесници уго
вора дефинисаће се као пословне поверљиве информације уз уза
јамну сагласност Страна и/или учесника уговора.
Начин узајамног уступања и заштите података који чине тај
не податке држава Страна дефинисан је Споразумом између Владе
Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити
тајних података, који је потписан 16. октобра 2014. године.
Члан 10.
Спровођење Споразума
Овлашћени органи Страна:
– израђују механизам спровођења овог споразума и контро
ле над његовим спровођењем, укључујући мониторинг спровође
ња овог споразума, као и преко посета представника овлашћених
органа Страна ради вршења контроле над испуњавањем обавеза
Страна које се односе на заштиту интелектуалне својине;
– формирају, по потреби, заједничку комисију (радну групу) ко
ја координира делатност учесника уговора, разматра и припрема пре
поруке за регулисање спорова и несугласица између учесника угово
ра, прикупља и обрађује информације које се односе на спровођење
овог споразума, припрема предлоге за спровођење овог споразума;
– разрађују и утврђују препоруке за правну заштиту и зашти
ту интелектуалне својине;
– одржавају консултације у циљу регулисања несугласица и
спорова међу учесницима уговора насталих у вези са интелектуал
ном својином, укључујући и питања накнаде штете, која је причи
њена њеним незаконитим коришћењем;
– остварују друге облике сарадње које Стране усагласе.
Члан 11.
Решавање спорова и несугласица
Спорове и несугласице који настану током билатералне вој
но-техничке сарадње, а односе се на интелектуалну својину, реша
ваће учесници уговора путем узајамних консултација и преговора
у складу са уговорима које су они закључили.
У случају да учесници уговора не реше спорове и несугла
сице самостално, ангажоваће за решавање спорова и несугласица
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заједничку комисију (радну групу), која се формира у складу са
чланом 10. овог споразума, или овлашћене органе Страна или ће
решавати настале спорове и несугласице на друге начине предви
ђене уговорима које су они закључили.
Спорови и несугласице међу Странама, који настају у вези са
применом и тумачењем овог споразума, решаваће се путем консул
тација и преговора између овлашћених органа Страна.
У случају да спорове и несугласице не могу да реше овлашће
ни органи Страна, они се решавају путем обављања консултација и
преговора између Страна.
Члан 12.
Измене
У овај споразум, уз узајамну писану сагласност Страна, могу
да се унесу измене које ступају на снагу на начин предвиђен чла
ном 13. овог споразума.
Члан 13.
Ступање на снагу и престанак важења
Овај споразум ступа на снагу даном пријема, дипломат
ским путем, последњег писаног обавештења о томе да су Стране
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испуниле унутардржавне процедуре неопходне за ступање на сна
гу овог споразума.
Овај споразум се закључује на период од пет година и ауто
матски се продужава на наредних пет година, осим ако једна од
Страна у писаној форми, не обавести дипломатским путем другу
Страну, најкасније шест месеци пре истека одговарајућег периода
важења овог споразума, о својој намери да прекине његово важење.
У случају престанка важења овог споразума, на снази ће
остати обавезе предвиђене чл. 8. и 9. овог споразума, осим уколико
се Стране не договоре нешто друго.
Сачињено у Москви, 27. октобра 2015. године у два пример
ка, сваки на српском и руском језику, при чему оба текста имају
једнаку правну снагу.
За Владу
Републике Србије
Братислав Гашић, с.р.

За Владу
Руске Федерације
Григориј Ивлијев, с.р.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВA ИЗДАЊА ПРАВНЕ
БИБЛИОТЕКЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА
ПРАВО НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ

ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛИТЕТ

Славољуб Царић
друго измењено и допуњено
издање, 2015.

Милан Шкулић
друго измењено и допуњено
издање, 2015.

825,00
РСД

У књизи је објашњена правна природа права на
суђење у разумном року, веза овог права са другим правима и слободама из Конвенције, као и
институтима изграђеним кроз праксу Европског
суда за људска права. У другом делу, анализиран
је институт права на суђење у разумном року у
упоредноправној пракси, указано је на предности
и мане појединих модела који се користe. Посебно
је сагледан приступ Републике Србије у решавању
овог проблема. Разматра се и пракса и критеријуми које је Европски суд за људска права изградио
у вези са правом на суђење у разумном року, а изложене су и одабране одлуке из праксе Европског
суда за људска права у вези са суђењем у разумном
року, док у последњем делу и ставови из судске
праксе судова у Републици Србије.

1.870,00
РСД

Књига се бави проблематиком организованог криминалитета, и то пре свега у односу на: 1) његово
појмовно одређење које нужно обухвата и осврт на
основне феноменолошке и етиолошке проблеме
организованог криминалитета, те доминантне карактеристике тог облика криминалитета, уз анализу
општих кривичноправних проблема организованог
криминалитета и кривичних дела која најчешће
спадају у тај облик криминалитета, те 2) анализирање кривичнопроцесних механизама и то пре свега у области доказног права, у односу на организовани криминалитет.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје
на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589, 30 60 580, 30 60 579; prodaja@slglasnik.com или
on-line преко сајтова www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com
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СА Д РЖ А Ј
НАРОДНА СКУПШТИНА
Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну средину
у прекограничном контексту – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Закон o потврђивању измена и допуна Kонвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала – – – – – – – – – – – – – – – 5
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Кореје о избегавању
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –11
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург
о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –18
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије
и Владе Републике Турске – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –25
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан
о међународном друмском саобраћају – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –31
Закон о потврђивању Протоколa о изменама и допунама члана 1 (а), члана 14 (1)
и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године о међународном
друмском превозу опаснe робе (АДР) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –34
Закон о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације
о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне војнотехничке сарадње– – – – – – – – – – – – – – – – – – –36

